






(সপ্তম হইতে একাদশ শ্রেনীর জন্য ) 

অধ্যাপক শ্রীবিজনবিহারী টাচার্য এম. এ. ডি. ফিল. 

প্রণীত 

এইচ, চ্যাটাঙ্জি এ কোং প্রাইভেট লিঃ 
পুত্তক-প্রকাশক ও বিক্রেত। 

১৯ স্রামাচয়ণ দে ধ্রীট, কলিকাত-১২ 



মূল্য লা চাকা মাত্র 

পঞ্চম সংস্করণ 

এইচ, চ্যাটাঙ্জি এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ, ১৯নং শ্]ামাচরণ দে স্ত্রী, কলিকাতা-১২ 

হইতে শ্রীহবিশঙ্কর চট্টোপাধ্যায় বি, কম্, কর্তৃক প্রকাশিত ও সরমা প্রেস, 
২৯) গ্রে রী, কলিকাতা-৫ হইতে, শ্রীগৌরহরি দাস কর্তৃক মুর্দিত। 



ন্নিন্বেকন্স 
বই লিখিয়া অর্থলভ হইবে এই আশায় লেখকগণ যে বযসে গ্রন্থ রচনা! 

করিয়া থাকেন, সে বয়স কাটিয়া গিয়াছে । স্থতবাং আর থে কাবণেই হউক 
না কেন, উপার্জনের আশায় যে এ পুস্তক লিখি নাই শিক্ষকমহাশয়গণ অনুগ্রহ 

করিয়া এই কথাটি বিশ্বাস করিখেন। বক্ধিমচন্দ্রেব কমলাকাস্ত চক্রবর্তীর কথা 
'্মরণ করুন। কমলাকান্ত বুদ্ধ বয়সে উপনীত হইয়া যৌবনেব দিকে হঠাৎ একদিন 
ফিবিয়া তাকায়। সেদিন বুঝিতে পাবে, “আশ! সেই বঙ্গিন কাচ” যে কাচ 
ফৌবনে মনশ্চক্ষুকে আচ্ছন্ন কবিয়া বাখে। বাঙ্গাল! দ্বেশেব শিক্ষকসমাজ জানেন, 
বর্তমান গ্রন্থবব কমলাকান্তেব সমবযসী না ভইলে৪ “আখ।ব ছলনে” ভুলিবাব 

বঘন অতিক্রম কবিযাছেন। 

তবে বই লিখিলাম কেন? বচনাব বই কি আব নাই? আছে, কিছু 
বেশীই আছে। বচণাব বভিন্ন ভঙ্গী (88519 ) "মাছে । ভিন্ন ভিন্ন লেখকেণ 

ভিন্ন ভিন্ ভর্গী। ভঙ্গীব ভাল-মন্দ-মাঝ|বিব কথ! এখানে তুলি না ॥ ভঙ্গীব 

বৈচিত্র্যেব কথাই পিশ্মে কবিষ্বা ণলিতেছি। শিক্ষকমই |শঘগণ ছাত্রছাত্রীদিগকে 

কিকপ বচনাশৈলী শিখাইতে চান মনে মনে তাহা স্থি কবিলে্ দুষ্টান্তের 

অভ।বে অনেক সময় অস্কবিধা বেদ কবেন। বচনব বই অনেক থাকিলেও 

ভাব, ভ'ষ| € ভঙ্গীব ধিক দিযা' তেমন প্চিএ্য কম্ঠ মিলে যেমন মিলে মলাটের 

্থৃশ্ত পবিকল্পনাব এবং সমুজ্জল ধর্ণবিন্তাসে। এই কাবণেই "অব একটি বই 
বাঙ্গাবে খাতিব কবাব প্রয়োজন বে।ব কবিলাঘ। এটি একটি শ্বতন্থ ঠ, পাচা 

বইয়েৰ একটি বই ন্য। 

মধ্যবিশ ঘবেৰ ব।ঙগালী ছেলেব। তো আজ জীব্ন-ম্বণ সমস্থ! সম্মুখীন । 

অলিব ব্যবভাব তাহারা অনেকর্দিন ভুলিয়াছে। মসীটা ছিল, কিছ্ বিবিধ 

বণের জল ঢ[লিতে ঢালিতে তাহা ভ্রমশঃ বিবর্ণ হইয়া উঠিতেছে। এ বইখানি 
আব কিছু নয়। শুপু পুবাতন পাত্র একটুখ!নি নৃঙশ বণক্ষেপেব প্রযাসপবিচয । 

ইহার সাভায্যে বিখর্ণ কালির কালিমা খদি কিছুট। ফিনে, তাহ! হইলে একল। 
আমার নহে, অনেকেবই আনন্দ হইহে। 

কনিকাত! ভ্রীবিজনবিারী ভট্টাচার্য 
২৫শে নভেম্বর, ১৯৪৯ 





মীন 
প্রথম খণ্ড 

ব্যাকরণ, রচন। ও অনুবাদ 

বিষয় 

প্রথম পরিচ্ছেদ 

১, বাঙ্গালা ভাষা 

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 

ভাষাপ্রকরণ 

১, কথ্য ভাষা ও লেখ্য ভাষা ৪, 

২, সাধু ভাষা ও চলিত ভাষা 
২, ক. সাধু ও চলিত ভাষাব বৈশিষ্ট 

৩, ভাষা প্রকার ও ভঙ্গী 

তৃতীয় পরিচ্ছেদ 

শব্প্রকরণ 

১, শবেব অণীভেদ 

১, ক. তত্পম 

১, খ, তত্ব 

১, গ, অর্ধতৎসম 

১, ঘ. বিদেশী 

১, উ. দেশী 

১, চ. বাঙ্গালা শব্বেব বংশতালিকা 

২, শবেব গ্রকাবভেদ? 

২, ক, মৌলিক ও সাঞ্তি *** 

২, ক, প্রকৃতি ও প্রত্যয় 

২, খ. অর্থভেদে শব্ের অেশীবিভাগ *** 

২, গ. যৌগিক শব 

পৃষ্ঠা 

ঙে 

ঙে 

৮ 

১১ 

১৭ 

৯১৭ 

১৩ 

১৪ 

১৬ 

১% 

১৭ 

১৭ 

১৮ 

১৮ 

১৯ 



২ 'ঘ, 

্ ঙ» 

£ ২ ] 

রূঢ় শব 
৪৬৩ 

যোগবচ শক ০৪৩ 

চতুর্থ পরিচ্ছেদ 

পদপ্রকরণ 

ক 

ঘ. 

ঘং,. 

বাক্য ও পদ না 

বিশেষা রঃ 

সবন।ম 5 

লিঙ্ক নর 

্বী-প্রতায 

সংস্কৃত প্রত্যয় 

ব|নালা স্ত্রী প্রত্যয় 
ঘও. নিতা স্বীলিঙ্ শব ৪ 

৭ 

উন, 

- 

৪ গো গড গ্রে লি এ 

2 

০ ১] গঠ 2 8 ৬ গ গু ডি বে ঞ 

১৯৩৩ কঃ 

হ্, 

৩, 

৪ 

৪, 

৪, ঘ১, 

৪. 

৪, 

৫. 

৬, 

বচন 

পুবদ 

অব্যয় 

উপসর্গ 

উপসগধে'গে নিষ্পন্ন কয়েকটি শব্দ 

কবক 

কর্ত-কাবক 

কম্মকারক 

কবণকাবক 

সম্প্রদান কাবক 

অপাদ্দান কাবক 

অবধিকবণ কাৰক 

সম্বন্ধ পদ রঃ 

সম্বোধন পদ রা 

বিভক্তি রর 
প্রথম! বিভক্তি রী 

১%, 

তত 



১৩০ 

১০ গ, 

১০ 

১৩০ 5, 

১৩, চিৎ 

১১, 

১১, ক. 

১১, 

১১, 

১১৩ 

১১০ 

১১ 

1. ভা ঠর্ট শ্রে 22 

১৪, মং 

১৪, ৬. 

* 985 চি, 

দিতীয়া বিভক্তি ৪৫ 

তৃতীয়া বিভক্তি রী 

পঞ্চমী বিভক্তি 

ষষ্ঠী বিভক্তি 

সপ্তমী বিভক্তি 

বিভক্তিব চিক্ক 

প্রথমা বিভক্তির চিহ্ন 

ছিতীয়! বিভক্তিব চিহ্ন রঃ 

তৃতীয়! বিভক্তিব চিহ্ন টা 
চতুর্থী বিভক্কিব চিহ্ন 
পঞ্চমী বিভক্তি চিহ 

ষ্টা বিভক্তিব চিক্ত 

সপৃমী 9ি 5ক্তিব চিহ্ন 

বিভক্তিব তালিক! 

বিশেষণ 

ন।এ বিশেমণ 

সংখ্যা এ পবিম।ণবাঁচক বিশেষণ 

» ক্রমব!চক িশেষণ 

উদ্বেতা এ বিব্যে বিশেষণ 

ক্রেষ। বিশেষণ 

বিশেষণেব বিশেষণ 

বিশেষণ পদেব লিঙ্গ 9 বচন 

ক্রিয়া 

সকমক ক্রিয়া 

, দ্ধিকর্মক ক্রিয়া 

মুদ্য কর্ম 9 গৌণ কর্ম ও সমধাতুজ কর্ণ 

অকমক ক্রিয়া 5 

সম[পিকা ও অলমাপিকা ক্রিয়। 
ধাতির শাণ ৬৪৪ 

১) 

৭ 

ও্খ 

শ 

৬৭ 

এতে 

৩৮ 

৩৮ 

৩৯ 

৩৪ 

৩৯ 

৪০ 

৪০ 

৪০ 

৪২ 

৪২ 

৪৩ 

৪৩ 

৪৩ 

5৩ 

9৩ 

৪৩ 

৪% 

8৪8 

৪৪ 

৪৫ 

৪6৫ 

5৫ 

৪4 



৯৪, 

১9, 

১৪, 

১৫. 

১৫, 

১, 

১৫, 

৯৫, 

১৫, 

১৬, 

১৬, 

১৭, 

*৮১ 

৯৮০ 

১০, 

১৮০ 

১৮, 

১৯, 

১০), 

১৯, 

৯৪১০ 

১৪০ 

১৪৯০ 

৭ ৪০ 

১৭৯, 

১৯, 

১৪, 

১৯, 

৭ 9, 

এ 

[৪ 4 

ক্রিয়! বিভক্তি । সাধুরূপ *** 
ঝ. ক্রিয়া বিভক্তি ৷ চলিত ব্ূপ 

পা শ্রে 2 এ 

ধ. 

খঃ 

থৎ, 

খহ, 
ঃ 

থ্ৎ 

থত, 

খা, 

থ৮, 

গ. 

বাচ্য 

কর্তৃবাচা 

কর্মবচ্য 

ভাববাচ্য 

কর্নকর্ভুবাচ্য 

ব|চ্য পবিবর্তন 

প্রতাক্ষ ও পবোক্ষ উক্তি 

উক্তি পবিধর্তন 

পদপবিচয 

সন্ধি 

স্ববসন্ধি 

সাধাবণ নিয়মে ব্যতিক্রম 

বাঞ্ধন সন্ধি 

, সাধ।রণ নিয়মেব ব্যতিক্রম 

সম স 

অনায়ীভাব 

তৎপুরুষ 

দ্বিতীয়া তৎপুরুব ৮ 

তৃতীষ! তৎপুরুষ 

চতুগ্গী তৎপুকষ 
পঞ্চমী তৎপুরুষ 

যী তৎপুকষ 
সপ্তমী তৎপুকষ *** 
নএ.-ততপুকধ 

উপপদ তৎপুরুষ ই 
কম্ধারয় চা 

০৩ 

৪৭ 

৪৮ 

9৯ 

৪99৯ 

৪৯ 

৫০ 

৫৭ 

৫৭ 

৫৩ 

৫ € 

৫৭ 

৫৭ 

৫৮ 

৫৮ 

৬০ 

৬১ 

৬১ 

৬১ 

১৯৯ 



১৯, গ* মধ্যপদলোগী কর্মধারয় ৮০ 
১৯, গং উপমান কর্মধাবয় এ 

১৯, গত, উপমিত বপক কর্মধাবয় 
৯, ঘ, দ্বিগু রি 
১৯, উ» বন্ত্রীহি ্ 
১৯, উ৯* কর্মব্যতিহাব বহুব্রীহি *** 
১৯ ৮, ছন্ধ 

৯০৪ 

২০ ক, 

থ. ২৩ 

১, 

২১, 

১ 

২, 

৩, 

6, 

৪ 

৪, 

৪, 

৫, 

৫, 

৫, 

ন৫, 

৫, 

২৫, 

৬, 

৭, 

২৮, 

৮, 

কৎপ্রত্যয 

সংস্কৃত কুত্প্রত্যয বা নিষ্পন্ন শব্ধ 
বাঙ্গল। কত্প্রত্যয ঘৰ! নিষ্পন্ন শব্ব 
তদ্ধিত প্রত্যয় 

ক. সংস্কৃত তথ্দিত-প্রত্যযান্ত শব 

4 

5৯ শর 22 

বল! তিত-প্রত্যযাস্ত শব 
গত্বশিধি 

বতবিধি 

শবার্থ 

অভিপা 

লক্গণা 

বানা 

শবার্থ পবিবর্তন 

অর্থে সংকোচ 

অর্থেব বিস্তার 

অর্থেব উৎকর্ষ 

অর্েৰ অপকষ 

নৃতন অর্থের আগম 

ধ্গাতআক শব 

শবছৈত রঃ 

প্রায় সমোচ্চাবিত শব *** 

বিপবীতার্থক শব ৮৬, 

শু 

৬৪ 

৬৪ 

৬৪ 

৬৪ 

৬৪ 

৬৫ 

৬৬ 

৬৭ 

৬০ 

৬৮ 

৬৭৯ 

৭২ 

৭৭ 

৩ 

৭৩ 

৭৩ 

৭৩ 

ণঙ 

তি 

৭৬ 

৭৭ 

৭৭ 

৭৭ 

৭৭ 

৭৯ 

৮৫ 



২৯,  একপর্দীকবণ ৫ 

৩০,  প্রতিশব 

৩১,  ভিন্নার্ক শব 

৩১. ক, ভিন্নার্থক শব-্রিয়া 

৩২,  শবাশুদ্ধি 

৩২, ক, বানানগত অশুুদ্ধি 

৩২, খ, ব্যাকবণগত অশুদ্ধ 

৩২. গ, ব্যাকবণছুষ্ট অথচ অতিগ্রচলিত. শব 

পঞ্চম পরিচ্ছেদ 

বাক্যপ্রকরণ 

১, বাকা পিশ্লেষণ 
১, ক, উদ্দেশ্য ও বিখেয় 
২, বাবে]ব প্রকারে 

২,ক, সবলখাক্য 
২ খ, জটিল বাক্য 
২, গ. ফৌগিক ৭,কা 

ব|ক্যেব বপ পবিবতন 
রি 

খ, জটিল [ক্যকে সবল ও যৌগিক বকে পাবতন ে 
৩, গ, বৌগিক ব।ব্যকে সরল এ জটিণ বাক্যে পবিবতন 
৪, বাক্য শিবধন 

৫,  বচনাশৈশী ও অশ্রদ্ধি সংশে।ধন 
৬, অন্ুত্তপদপৃবণ 
৭, ভাবাথ পিখন 
৮, সংদ্ষিপ্তনাব লিখন 
৯, ভাব।থ মন্প্রসপাবণ 

১০, বাগ ভজী 
১১, প্রয়োগ-বোশঙ্টয 

যষ্ট পরিচ্ছেদ 
ইংরাজী হইতে বাঙ্গালায় অনুবাদ 

প্রবেশিক1 ও স্কুল ফাইন্যাল পবীক্ষার ব্যাকবণের প্রশ্নাবলী 

ক, সব্লবব্যকে জটিল এবং যৌগিক বাক্ো শবিবতন 

১৩৪ 

১১০ 

৯১০৩ 

১৯০ 

১১৩ 

১১১ 

১১৯ 

১৯৭ 

১১২ 

১১৩ 

১১৩ 

১১৪ 

১১৫ 

১১৭ 

৮১৮ 

১২৭ 

১৩৪ 

১৩৮ 

১৩৯ 

১৪১ 



ভ্রিভীন্স অহ 
প্রবন্ধাবলী 

প্রথম পরিচ্ছেদ 

বাঙ্গালাব গৃহপালিত পশুপক্ষী 

গো-পালন 

কুকুর 

প্রবন্ধ সংকেত £ অশ্ব, বিড়াল, ব্র্যাপ, 
হরিণ, ভল্ভুক | 

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 

উই টি? টি: এুঠি 8 

জীবনী পাঠের উপকারিতা 
ঈশবচন্দ্র বিদ্যাসাগর 
মহাত্মা গান্ধী 
আশুতোষ মুখোপাধ্যায় 
বীতু্রী 

মহারাজ অশোক 

প্রবন্ধ সংকেত £ রকফেলার, বুদ্ধদেব, স্বামী সীরাত 
রামকৃষ্ণ পবমহংস, স্বর্ণকুমারী দেবী । 

তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
১, ভীম্ব 

২০ রামচগ্জ 

৯৬স্*১১ 

১৭ 

১৫ 

১৮ 

১ 

৪ 

৭ 

৩৬... ৩ 

৩৩ 

৩৫ 



[ ৮] 

৪, প্রবন্ধ সংকেত £ যুধিঠির, অর্জুন, সীতা, শ্রীষ 

চতুর্থ পরিচ্ছেদ 

পল্লীজীধন ৪ নাগবিক জীবন 

২,  নাগবিক জীবনেব হৃখ-দুঃখ 

৩, আমাদের গ্রাম 

৪, পল্ী-সংস্কার 

পঞ্চম পরিচ্ছেদ 

ইতিহাস পাঠেব আবশ্টকতা 

বয়স্ক শিক্ষা 

স্কুল-ম্যাগাজিনের উপকারিতা 

পারিবাবিক জীবনের শিক্ষা 

ছাত্র-্বীবন 

সংবাদপত্র পাঠ 

গ্রন্থাগার 

বিজ্ঞানের দান 

স্বী-শিক্ষা 

৪৬৮৪১ 

9৫ 

৪৯ 

১৪০৪ 

৫৯ 

৬ৎ 

৬৫ 

৬৭ 

ও 

৭৩ 

নক 

৭৯ 



বঙ্গভাবতী 
প্রথম খণ্ড 

রচনা ও অনুবাদ 

_-প্রথম পরিচ্ছেদ 

বাঙ্গাল ভাষ। 

কথ, চিহবা, ত'লু, দরন্ছ, *%, প+তি [গজন্ত্রেব সালাতে উদ্চাবিত অর্থ/ক্ 
এয ধানিমনঙগ হাবপ্রধ।শেব দল অন্য বত দাহ হয তাই তাছা। 

ভিন্ন টিম দেশেব লোক ভাবঞ্ব]শের আশা ভিন্ন জন্ন ধানিসনিব ব্য 

কৃবিন। গ|]ক 1 বাঙলা ধেশের খটিক।শ লোক দে ধখনসদতব ব্য হও 

করে হাব নান বাধাশা ভাঙা বারধানণা দেশের নোলক সব 

বাঠিবে্ অনেক শোক এট হাব ঠাকব ববিষা দিবে? 

বহছ এখ্সব পুন আশ|দের পরপুক্ষ ভাবতলা আযগণ দে ৫ ধিক পাক্কত 

ভাম। বযংই|ব কবি? 

টিকাতব কলে এই 8. 

তাহা লোদবিব সুখে এখে জমশঃ শি্ত হা বাদক 

সংস্কুত ০ এম তপেশে প্র ভিন্ন কপ গ্রহণ ববিয়। 

নৃতুন শুন ভা ।|য পবিণত হল । এই ন“51৬ ভাযাসম্ব হনাবণ নম হইল 
ঞাকৃত ডান। | জনলাধ!বণেব ভাবা । বিগ এহ প্রাত5 অপবিত্ত বিল 

এ, ক'লে ক!ল উহ।ব৭ পবিবজ্ন আধিত হইভে লাগ্লি। ফলে উহ| ইইতে 

আণাব জগ্ম লইল বহুতব নৃতন ভাষ।। আমাদের বাঙাল] ভাস ইহ'তেরই 

এবটি। শুতবাং দেখ! যাহতেছ থে, প্র/চান আখভষ। সংস্কৃতি হইতে গ্রাত 

ও প্র।কত হইতে বাঙ্গাল ভাষার জম ভষ। | 

বন্্ন।থ বলিয়াছেন, চাপা দেশেন ইতিহ।স খণ্ডত!ব ইতিহাস । পবণর্গ, 

পশ্চিম ব্দ, বড, ব!বেক্দেব ভগ কেদল স্ুগে।লেব ভাগ নয়) অন্ত বব ভগ 

ছিল ত।ব সে জড়িয়ে, সম়ডেবদ শিলা ছল ন।। তবু এব মধ্যে যে একোর 

ধার! চলে এসেছে, দে বাব এবা নিযে, এতকাল 'আদাদেব যে, বাঙালী 

পল হঞেছে, তাব স জ্ঞ হচ্ছে আব! ৭1৬ল। বলে ছাবি ৮ 

স্ব্গতি এবং শ্বদেশ সন্বঙ্ধে শৌববকোৰ বহমান মুখে আমাশের অন্থবকে 

(ক) 

ত্ন্ 

পক 
পি 



২ বঙ্গভারতী 

ধে ভাবে আন্দোলিত কবিয়াছে, বাঙ্গালা দেশেব ইতিহাসে এমন আন্দোলন: 

আব কখনও জাগে নাই। আমরা দেশের জন্য আত্মত্যাগ কবিতে শিখিয়াছি 
দেশের জন্ত চিন্তা কবিতে আবন্ভ করিষাছি, দেশ আব আমাদেব কাছে মৃ্ম় 

প্রতিযাঘাত্র নয়, এ মন্ধী জননীব বুকের উপবে মুখ বাখিয়া আমবা তাহাব 
প্রাণের স্পন্দন শুনিতে পাইয়াছি। আজ দেশ আমাদেব মাতৃভূমি, দেশের 

ভাষা আমাদের মাতৃভাষা । এমন একদিন ছিল যেদিন বাঙ্গালীব কাছে 

বাঙ্গালাভাষা৷ আদব পাষ নাই, অবজ্ঞা পাইয়াছে। ইংবাজী শিক্ষাব প্রথম আমলে 
তথাকথিত শিঞ্ষিত বাঙ্গালীব ক[ছে ইংবাজী ভাষা যে সম্মান পাইয়াছে, বাঙ্গালা 

তাহাব শতাংশেব একা'শও পাষ নাই। ভখনকাব ইংবাজী-শিক্ষিত নাঙ্গালী- 

সমাজেব মধ্যে এমন লোকেব ও অসদ্ভাব ছিল না, ধাহ।বা বাঙ্গালা ভাষা 'হুলিয়। 

গিয়াছি বলি! গর্বে!ধ কবিতেন। আজ দেখিতেছি যুগ পবিণতিত হযাছে। 

আন্গ ইংবাদদী জানিলে অহ"কাব কবি ন1, কিন্ত বাঙ্গালা জানি না বলিতে 

লজ্জায় সংকুচিত হই । 

যেমন মাত!ব প্রতি, তেমনি মাতৃভ|ষাব প্রতি, মান্ধুষেব মমহবোধ থাকা 

উচিত। বাঙ্গালী হিসাবে খাঙ্গাল৷ ভাষাব প্রতি আমাদেব সেই মমত্ববোধ 
এতদিন ছিল ন|। অ!জ খিলঘ্বে হইলে9 তাহা যে উদছ্ছে'ধিত হইয়াছে, ইহা 

আশাব কথা। বাঙ্গালা ভাষা তো হীন নহে। ঘাতৃভাষ। হিসাবে কোন্ 

ভাষা কত লোকেব দ্বাবা ব্যখহত হয, তাতাব সংখ্য।ন্পাত লইষ৷ দেখা 

গিয়াছে যে বাঙ্গালাৰ স্থান পুখিবীব তাবৎ ভাষাসমূহ্কেব মধ্যে সচম। 

ভাবৈশ্বর্ষেব দিক পিয়াও বাঙ্গালব স্থান নিতান্ত নিম্নে নহে। সাংস্কৃতিক 

ভাষা হিসাবে বাঙ্গালা যে ভাবতীষ ভাষাসমূহের মধ্যে সবশ্রেষ্ঠ, ইহা শুধু 
বাঙ্গালী নয়, অবাঙ্গালী শিক্ষিত সমাজ কর্তৃকও ম্বীকৃত হইম্ম!ছে। বিহাবী, 

হিন্মৃস্থানী, গুজরাটী, মাবাঠহী এমন কি দক্ষিণ ভারতেব তামিল, তেলুগু-ভাষী 
বহু শিক্ষিত লোক এখন সাগ্রহে বাঙ্গালা বই পড়িতেছেন। বঙ্ষিম্্দ্র, 

বুখীন্দ্রনাথ, শবহচন্ত্র প্রমুখ বহু লেখকেব বই অন্যান ভাষায অনুদিত হইয়াছে। 

বাঙ্গালীর জাতীয় সংস্কৃতি যে সাহিত্যেব মধ্য দিয়া ভারতেব সবত্র এমন 

কি ভারতের বাহিবে৭ প্রচাব 'নাভ কবিষাছে, বাঙ্গালা ভাষা তাহার 

উপবুক্ত বাহন । শিক্ষিত বাঙ্গালী সমাজ আজ সেটা কিয়ৎপবিমাণে উপলগ্ষি 

কবিয়াছেন। 
১, প্রথম উত্তরচীনা, দ্বিতীয় ইংরাজী, তৃভীব রুশ, চতুর্থ জামান, পঞ্চম জাপানী, ষষ্ঠ স্পেনীর, : 

নৃ্ধম বাঙ্গাল।। ডাঃ হ্নীতকূমার চ টাপাধ্যাব প্রণীত “বাঙ্গন। ভাবাতবেেন ভূমিক। দ্রষ্টবা ।” 



বঙ্গভারতী 

স-ছ্বিতীয় পরিচ্ছেদ-__ 

ভাষাপ্রকরণ 

১. কথ্য ভাবা ও লেখ্য ভাবা 

যে ভাষায় কথ! বল! হয় তাহাব নাম কথ্য ভাষা। যে ভাষায় লেখা হয 

তাহাব নাম লেখ্য ভাষা । স্থানভেদে কথ্য ভাষার রূপ [ভিন্ন । চট্টগ্রাম, 

ঢাকা, ববিশাল, মেদিনীপুব, বাকুডা, বর্ধমান, বীবভূম প্রস্ততি জেলাব অধিকাংশ 
অবিবাসীই বাঙহগ।লা ভাষাতে কথা বলে । 

ণ|ঙ্গাল।দেশে যতগুলি কথ্য ভাষা আছে, তাহাদেব মধ্যে কলিকাতা অঞ্চলের 

শিক্ষিত ভদ্রপম।জেব ব্যবহৃত ভাষাই সবপ্রধান। বঙ্গে বা বঙেব বাহিরে 

শিক্ষিত বাঙ্গালীদেব মধ্যে কথে।পকথনেব জন্ত সাধাবণতঃ এই ভাষাই ব্যবহৃত 

হইয়। থাকে । বাঙ্গালীব ভ।বধিনিময়েব ইহাই প্রধান বাহন। এক হিস।বে 

ইহাও প্রার্দেশিক ভাষ|। কিন্তু অন্যান্য প্রাদেশিক বাঙ্গালা ভাষাব অপেক্ষা 

ইহাব প্রান্ত অধিক । বিগত দেডশত বৎসব ধবিয়া কলিক।তা অঞ্চলের 

মৌখিক ভান! দেশেব জনসমাজেব উপব প্রভূত প্রভাব বিস্ত/ব কবিয়।ছে। 
সমগ্র দেশ যে আজ এই ভাষাকে আদর্শ বলিষা গ্রহণ কবিষছে, তাহাতে 

আব সংশষ নাঠ। বিভিন্ন প্রদেশেব বাঙ্গালী একত্র হইলে এই ভাষাতেই কথা 

বলাব চেষ্টা কবেন। ইস্কুলে, কলেজে, পাঠশালায় শিক্ষক 9 অধ্য/পকগণ এই 

ভাষাব খাহকত।য শিক্ষাদান কবিষা থাকেন, অস্ততঃ তাহাব চেষ্টা কবেন। 

এই ভাষায ভাবপ্রকশেব অক্ষমত। আজ শিক্ষিত খাঙ্গ!লীব পক্ষে একট] ক্রুটি 

বলিরাই গণ্য হয। 

২. সাধুভাব। ও চলিত ভাষা 
লেখ্য ভাষাব দুই প্রকাব (০020 )--সাধু ও চলিত। কিছুকাল পূর্ব 

পর্যস্ত বাঙ্গাল।ষ একমাত্র সাধু ভামই প্রচলিত ছিল। বর্তমানে দুইটি ব্বপই 
ব্যাপক হবে বাধহাত হইতেছে । 

শিশুকাল হইতে বিদ্যালয়ে যে বাঙ্গান্৷ শিখি তাঁচাই সাধু বাঙ্গালা । 

ংব।দপত্রে, মাসিক পত্রিকায় এবং অধিকা'শ পুস্তকে এই ভাষাই বহুল পবিমাণে 

বানহৃত হইয়া আসিতেছে । বর্তমানে চলিত ভাষার প্রচলন হয়া সত্বেও 
সাধু ভাষ'র ব্যণহার কমে নাই। 

কলিকাতা অঞ্চলের শিক্ষিত ভদ্রসমাজে ষে ভাষায় কথোপকথন চলে সেই 
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কথ্য ভাষারই একটি সংস্কত ও শিষ্ট বপকে “চলিত ভাষা, এই সংজ্ঞা দেওয়! 

হইযছে। আধুনিক কালের লেখকগণ এই ভাষার প্রতি অনুরাগ-সম্পন্ন ॥ 

এ যুগেব অধিকাংশ গল্প-উপন্থাপ এই চলিত ভাষায় বচিত হইতেছে । সাহিত্যের 

অন্যান্থা শ|খ[তেএ ইভ।র অধিকার ধাবে ধীব পবিধ্যাপ্ত হইতেছে। 

বঙ্গসাহিত্যে গগ্যভাপাব ব্যবহার প্রাচীনকালে একবপ 'অজাতই ছিল। 

ভাবতে হ*বাজগণেব আগমহনব পব হইতেই বাঙ্গালা গগযেব প্রকৃত 'মালোচনা 

আবগ্ত হৃইযাছে। 

এখন প্রশ্ন হইতেছে যে গরাটনব।লে এদেশেব লোকেবা কি গদ্যে কথা 

ন! বধলিয়! পদ্য বচন। কাবয়। দেনশ্দিন বাজ চাল।ইত% না, ব।জবর্মেব জন, 

ঘব-গৃতস।লাব ভন, এমন কি দল, দঙবেছ, চিডিপব লিখিব।ব জন্য গদ্য 

ভ|ব|বঃ 1)1"ব প্রচণিত ছিন। শংপুগ্রঙ্গের বাধ্যা বশিহাব গুযে।জন হইলেও 

অনেক সময় ব্গাল! গগ্ধ 101হাত হইত | কিন্ধ সাহার গেতনে পথেবই 

ছিগ অগ্রতিইত প্রভাব । 

২, কঃ সাধু ও চলিত ভাখার বৈশিষ্ট্য 
সা এ চঁশহ আযাব শাখক্য হ0নতঃ সবনাম এাং খিঘাপপেৰ বপে। 

সাপু ভাব।ব সবস।ম এও ভ্রিঝাণবেব ব্ণহনি প্রাচীন পাখালান গাছ পুণতব। 
চণিত এধ!ন!য এই সকল পহদেব বপ আপন কত আকুচিত। 

ত্রয়াপদ 

সু চশিত সাশু চপি 5 

আগিতেছি আসছি এসিযা হেসে 

কবিপ'ম সবল।ম লহ শে? 

চণতেছ চলা লইলাম নিলাম 

ডাবি তোছ ড।কডি দ দেব 

পড়িব পডণ ধিতেছু দিচ্ছে 
ফেনিব ফেলব গ।||হতাম গইতাম 

বাদিতেছে পচে গ।হিতেছিল গ|ইছিল, গাচ্ছিল 

ভুলিনাম ভুললাম * আসিল এল ( অ!স্ল নহে) 

মাবযা মবে চাঠিতেছ চাহ, চ।চ্ছ 

যাইতেছে যাচ্ছে পাইতেছ পাচ্ছ 

'শুনি:তছি শএখাছ বহি পাবে ৰ ] 

সাতে ঠইঁতে গ]াতিবে গাইবে, গবে 
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সর্বনাম 

সাধু চলিত 
ইহাতে এতে 

ইহাকে একে 

কাহাব " কাব 

তাঁহাব! তাবা 

তোমাধিগকে তে।ম[দিকে, তোমাদেব 

আঘাদিগবে বলিষ।ছিন আমাদিকে ( মামাদেব ) বলেছিল 

তাহার! 7িযাটিলেন তন! এসেহিলন 

তোমাধিগেন জন্য অপেন্স। কবি,৩ছি তো দেব জন্যে অপেন্স। কনছি 

উপ চগিহ ভাশার প্রশার দেথ। মাহীতজে | বণীন্ত্রনাগেব রচনা হইতে 

কথেপটি দৃষ্টান্থ খে“যা গেল। 

“আব মানুষের মবো যাহ দখিবাছি। তভা মানধকে কতদ্রবেই 

ছ।চ,ঠন। গেছে। 

বর্ধমান সমযে সাবু পাবার কোনো লোনে। সবনাম এং ভ্িঘ!পদের 

“তকে প্ররুত বাখিযা তাহাকে এমন সঙ্গী এমন গুত্যক্গ, এমন 

বাপকঃ আন অন্বর্দ ধশিষা (ভালা, ৩|ং1ব থাবা নাটকে এহ কার্য 
স[ণন নবাহব। লপ্ম1- এতো এভ এ দেখি নাহ” 

“দাগুযেল কম সেখানে আপনাকে আ।পশ।ব সম্থালকে এাং আপনাব 

দলকে? আতএম করিথ! গেছে, সেইখানে আমবা মন্যাছেব পূণ শক্তিৰ 

বিকাণে পবন বর ল/ভ কবিষ|ছি।৮ 

“ক্র সহিত ধিধাভবিচ্ছেদ একমাত্র শেোকেব বাবণ নহে, অযোগ্য 

পাত্রেব সহিত বিণাহ, সে ও একট। বিষ শেল 1” 

“বাভাব। আপন|কে ভালোবপ ব্যঞ্ত কবিতে পাবে না, এমন কি 

শিজেকে 9 ভালোবপ চেনে না "।” 

উপবি-উদ্ধত অনুচ্ছের গুলি সু ভাষাঁষ বচিত হইলেও কযেকটি সবনাম 

এবং গ্রিয়পদ চলিত ভাষার ৰূপ গ্রহণ কবিযাছে। সাবু ভাষায় “গেছে, 

তোলা, এ, সে, চেনে” এই শবগুলিৰ ঝপ যথাত্রমে "গিয়াছে, তুলা, ইভা, 

তাহা, চিনে । ইহা ব্যতীত “তাহাব” শব্দেব পবিবর্তে তার" শব্দের ব্যবহার 

সাধু ভাষায় গ্রচুব পরিমাণে দেখা! যায়। 
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“মিশা, কিনা, লিখা, শুনা, ঘুরা” প্রভৃতি ক্রিয়া চলিত ভাষার অনুকরণে 

'অনেক স্থলেই 'মেশা, কেনা, লেখা, শোনা, ঘোবা, প্রতি ৰপ ধাবণ কবে । 
সর্বনাম ও ক্রিয়াপদ ছাডাও অনেক শবেব সাধু ও চলিত রূপে পার্থক্য 

আছে। যেমন, 
সাধু চলিত সাধু চলিত 
আইঠুয়া এঠো কাঠুবিয়া কাঠুবে 
আলিগা আলগা খড়ুয়া থোডো 

'আলিসা আলসে ঘাক্লযা ঘেসো 

আবন্ড। খোবড। এবডে! খেবডো চিমটা টিমটে 

আডুয়া এডো জ্তা জুতো 

ইচ্ছা ইচ্ছে পড়ুব। পড়ে] 
উথা! উকো পুরাপুবি পুবে।পুরি 
উচা উচু ডা বুডো 

উত্তরিযা উত্তবে বিদ্যা গদ্যে 

কুল। কুলে। মিখয। মিথ্যে 

পতমান হ্কালে সাধু ভষ|তে চলিত রূপেব এতই প্রভাব পড়িয|ছে যে, 
দেখ। বায অনেক শবেব পুর্ণতব স!ধুকপ ( যেমন কাঠ্ষ॥ খড়ুষা, আইঠ্যা গুভতি ) 

একবপ অপ্রচলিত হইযা পড়িয!ছে। 

সংঙ্কত শবেব ব্যবহাব উশ্য ভাষাতেই আছে» সাধু ভাষায় কিছু দেশী, 
চলিত ভ।ষায় কিছু কম। আধুনিক যুগে ভাষায় সংস্কৃত শবেব ব্যবহার 

শতকবা চল্রিশ হইতে পঞ্চাশেব মধ্যে। কলিক1ত।ন হিন্দু শুদ্রগুহেব মৌখিক 

ভাষায়-_-তথাকথিত চলিত ভ|ষা যাহাব ম]জিত বপ--সংস্কত শবেব পবিমাণ 

শতকবা পনেব হইতে কুডি। কথাব ভাষাষ সংস্কৃত শব্েব পবিমাণ অল্প 

হইলেও লেখকেব কচিভেদে লেখাব ভাষায় (চলিত ভাষায়) সংস্কৃত একের 

পরিমাণ কখন9 কখনও চক্লিশেব কাছাকাছি গিযা পৌঁছয় । 
বিদেশ শবেব প্রযে।গও চলিত এ+ং সাধু উভয় ভাষাতেই যথেষ্ট আছে। 

তবে চপিত ভাষায় ইহাব ব্যবহাব অপেক্ষাকৃত অধিক । শব্দে গরসঙ্গ পরবর্তী 

অধ্যায়ে আলে চিত হইয়াছে । 

৩, ভাষার গ্রকার (0০0) ও ভলী (5115) 
বাঙ্গছল৷ ভাষ|র প্রকাব (1০:19) দুইটি বটে ১ কিন্তু ভঙ্গী (8619) অসংখ্য 

লেখকের ব্যাক্তগত শক্তি এবং রুচি অন্মারে ভাষার ভঙ্গী বিভিন্ন রকম হয়। 
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একই প্রকাবেব ভাষায বিভিন্ন ভঙ্গীর ব্যবহাৰ সবদই দেখা যায়। ঈশ্বরচক্জ, 
বঙ্কিমচন্দ্র, ববীন্্রনাথ, শরৎচন্দ্র প্রমুখ বঙ্জেব বিখাত লেখকগণেব বচিত সাধু 

বাঙ্গালাব কযেকটি দৃষ্টান্ত নিয়ে তুলিয়া! দেদ্যা হইল। এই বচনাগুলির প্রকার 
এক হইলেও ভঙ্গী বিভিন্ন তাহা পড়িলেই বুঝা যাইবে | 

ক. উশ্বরচন্দ্রের রচনা 

উজ্জধিনী নগরে ভোজনামে অওুল ধশ্বধশালী অতাস্ত পরাক্রাত্ত এক রাজ! চিলেন। পরমেশ্বর 

তাহাকে এমন 'রাপলাণণ্যসম্পন্ন ও কাগ্ডিপু্জপরিপূর্ণ করিয়াছিলেন যে, তাহাকে দেখিয। পুণচন্ত্রও 

আপনাকে হীনকান্তি বিবেচনা করিযা লজ্জিত হহাতন। ভোজ্গরাজ অতিশয বিদ্বান ও 

বুদ্ধিমান ছিনেন। এবং এমন প্রশাপান্বিত ছিলেন য, তাহাব রাঙ্গ্ে ব্যাঘ ও ছাগ এক ঘাটে 

জল পান করিত । তাহার 'মধিকার যথার্থ সদ্বিচার ও শ্যাধাচার ছিল। তাভানে কেহ 

কাহারও উপর অত্যাচার করবিতে পারেত না। এই শিমি্ুই রাঙ্ধানী এমন জনাকীণ ছিল যে, 

[৩লার্বস্থান শুন্য ছিল না, তাবৎ নগ্রর অণও ভপুর্ব আট্ালিকায হুশোডিত ছিল । পথঘাট সকল 

এমন ক্ুন্দর শ্রশথ বাবদ্ধ। ছিপ যে, শ্রী নগপকে পাশার ছক বলিমা ব্যাখ্যা বরা যাইতে পারে, 

এবং সমস্ত পাজপথের প্রান্তে জনপ্রণালী খাকাত৩ প্রজাগণের খলকইু মাএ ছিন না। গ্রঙ্গার। 

সকতে ও রালখানীত নানাপ্রবার বাণিজ্য ব্যখসায করিও, তাহাদের পণ্যবীখিকাসকল সকণপ 

সময দ্রবো সশোিত খাকিত এবং সকল প্রঙজগাই গৃভ ধনধান্য পণ ছিল। কাহা4ও 
কিছুমাত্র দুঃখ ও ভরবন্ত। ছিল না। 'গতএব নগরের কোনস্তানে বৃত।, কোনস্থানে সংগীত, 

কোনস্থানে ধমশাস্ত্রের আলোচনা, কোনস্থানে দেবাচন। দিবারাত্রই হহত। ভোদরাজের সভায় 

বছসংখ্তক মহা! নহ! পাণ্তত উপগ্থিত থাকিঠেন। গা হাহাদের বিখানানুলারে রাজকাধ 

পরেচালনা করিতেন । --বৃঞ্রিএ সিংহাসন 

খ. বঞ্ষিমচন্দ্রের রচন। 

এই গভীর 'আনবাধ বগ্ণা মুমুধু'র প্রতি নিশ্বাসে বান্ত হইতেছিল। বিরল মৃদ্রতোগ্ধুখ 

নেঙে। বাঁরখারা গণতে ল। আর শিগোদেশে প্রস্তরযূতর হ্যা সেই .ভ্রাযাদশবমীয়। বালিকা 

শ্থিরদৃষ্টে মৃঙামেঘাচ্চন্ন পিতৃমুখপ্রতি চাহিযা ছিল। জ্ঞাপন! ভুলিয়া, কাণি কোথা যাইবে 
তাহা ভুলিযা, কেবল গম্নোন্ুখব মুশ্প্রতি চাষা ছিল। মে বমে বৃদ্ধের বাকান্ফ,তি 

অস্পন্থতন হইতে লাগিল। নিশ্বাস কণ্ঠাগত হইল, চমু পেন হইল , ব্যথিশুপ্রাণ ব্যথা হইতে 

নিষ্কতি পাইল। সেই নিভৃত কক্ষে, শ্িমিত প্রদী]পে, কুন্দনন্্রণী একাকেন্নী পিতার মৃতদেহ 

ক্রোডে লইযা বসি! বঞিলেন। নিশ। ঘনান্ধকারাবৃতা , বাহিরে এখনও বিন বিন্দু বৃষ্টি 
পডিতেছিল, বৃক্ষপত্রে ভাহাব শব্দ তই তেছিল, বাধু রহয! রহিয়। গর্জন করিতেছিল, ভগ্ন গৃহের 

কবাট দকল শব্দিত হইতেছিল। গুহমধ্ো নির্বাপানুখ চঞ্চল দ্বীপ প্রদধীপালোক, ক্ষণে ক্ষণে 

শবনুখে পড়িযা আবার ক্ণে ণে অন্ধকারবৎ হইতেছিল। সে *প্রদীপে অনেকক্ষণ তঠৈলসেক 

হয় নাই॥। এই সময ছুই চারিবার উজ্জবলতয় হইয়। প্রদীপ নিবিয়! গেল। "হ্যিবৃক্ষ 



4 বঙ্গভাবতী 

গা. রবীক্রনাথের রচনা 

সকল পুক্লাতন এবং বৃহৎ আদর্শের মখেোই বিনাশ ও বক্ষার একটি সাঞঞ্জন্ত আছে" 

অর্থাৎ তাহার বে শক্ত বাডাবাড কারযা মরতে চাষ, তাশার অন্ত শক্ত তাহাকে সংযত করিয! 

রক্ষা, করে। আমাদর শগীরও যন্্রবিশেষের যঠটুকু কাজ প্রযোজনীয, তাহার অভিরিক্ত 

জনি্কর, সেই কাঙ্জটুকু আদায় করিহ। সেই অবাজটুকুকে বহক্কৃত কারবার বানস্থা আমাদের 

শরীরতস্ত্রে এহযাছে। নিঞ্জের দরকাগটুকু শরীর লঘ, অদরকাপটুকু ল্জন কংরবান ব্যবস্থা কণ্র-ত 

থাকে । _ প্রাঙ্গণ, ভারভবর্ব 

ঘ. শরগুচক্দ্রের রচন! 
চাষের মঙ্গলন হইতে নি শব্দে শনাইযা আদম! ললিতা শেখরের ঘার টুণিঝ। উজ্জ্বন 

গাণপর নীচে একী! শোঁজ টানা আন! শশ বর গবস বশ্বগ্ুল গার কান হাহা 

রাগিনেছিন, শেখবাক প্র বশ করিতে দেখয়! মা ভুনিগা তাহার মাখন পান আহল /দ সে 

বিশ্বযে নির্বাক হইব বৃভি | 

মোকন্দমায পরন্দ হ]ারখ| চানুণ দে রকম আগ করিম [শাণাত হইতে বাহির হতহ। আইলে, 

এলেলার মানিক যেন গতবায সহন। আব চিত তে লাগ যায না এই এক বটি। মা? /কমনি 

শেখবকে ললিঠা যেন ঠিক ০ নাউ পাপিন »।1 আঠার মুশব দপব মজ হানানাৰ সমস্থ 

চিহ্ন যেন হল লোহ। দিহ। পোড়া্য চাপিয! শিখা ছ। _বণত। 

উ. হক্প্রসাদ শাস্তীর রচন। 

'আগ্গ কৌশান্বীনাথ বন্দ কবিদ্বন *গাধ সশন্ত ভব, খেলব, দছদক প্রড় ত সান্ত প্রাণ 

আহহ হ৮ষছ্রে। যজ্ঞ সন্বংশরবাপা, নৌশাধ ব &তদিবস্থ শিল্তীর্ণ মম জেল লোক 

নোঁকাণা। কিন্ত মন ক।শার৪ "চন ণ€৯ 1 ধক । আশার জনন ।দ্রো মব্যে যখন দা ছিপিকে এলপ 

বৈনতা * শক্রঙগা। তথন এাটুহেউ প্রণযকাওড বাধিং। উঠিহ পাপ্ণ | বাগ্তনক বা যাও তঠি।। 

বোৌশান্বীনাথ স্বমব্শীষ নরপ ত, ব্রান্ষণশদপাহী) তিন বাশষ্ঠাক আপন পু্ধাহত নিযুদ্ 

করিলেৰ। 'অসনি বিশ্বামবের দল ও পবশ্ুরানন দন ন্দেপিয। উঠিন | বিখার্ম তার মঙ্গী পর, 

ঘুধণ ও বলিরা্গকে সঙ্গী পাঈ লন। তিনি আনেক (িবনাবধি বন্তদংগ্য? প্রনলশরাকম দক্ষা- 

ঘ্লশতকে অর্থত্বারা বণ করিয| র!খথা লন হাহা! আনিঘা ঠাহার সাংত যোশ দি | 

বশিশ্ত পক্ষীয ব্রাহ্মণ এবং আব্ষাদ্ধা! ও মিখিশার রাজগণ যজ্ঞররক্ষার্থ ব্ধপরিকব হচণেন। 

আবাব চলিত ভাপাৰ বচন।তে। টিহিন্ন লেখকেব স্বকীয়তা কেমন শি 

ভাবে ফুটিষা উঠে, তাল19 লক্ষ কা'ব ব্ষব। এক্ক (সময় লোকেব ধাবণা 

হিল, চলিভ ভাষা যদ বা সাহিত্য বচনা কব! সম্ভব হয়, গুকগন্ভীব প্ষষ 

আলোচনা পক্ষে ইহা উপদ্ষাগী ভইবে না। সে ধঃবণা যে অমূলক শক্তিমান 

ল্লেখকগণ তাহ। প্রমান কবিয়াছেন। চলিত ভাষায় লেখা, কয়েকটি গুকগন্ভীর 

এিষয়েব রচনার নিদর্শন নিষ্নে দেওয়া হইল £ 
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চ. রবীক্নাথেক বিজ্ঞানবিষয়ক রচন! 

আমাদের সজীব দেহ কতকগুলি বোধব শক্তি নিযে চন্ছে, যেমম দেখান (বাধ, শোনার 

বোধ, স্াণের বোধ, স্বাদের বোধ, স্পাশর বোধ। এইগুলকে বলি অনুভূতি । এদের সঙ্গে 

জয়ে ্যান্ে আমাদের ভালোসন্দ লাগ, আমাদের সুখঢথ । আলা দর এইসব অনুভূতির 

সীমানা নেশী বড নয়। আমরা কতদৃবই বা দেখতে পাই, কন্টুট শব্খই বা শুনি। অন্যান্ঠ 

বোধগুদ্পরও দৌড বেশী নব। তার মানে আমগা যেটুকু শক্তর মন নিযে এনেছি, মে 

কেবল এই পৃথিবীতেই আমাদের প্রাণ বাচিযে চলার হিসেব মতো । --বিশ্বপরিচয় 

ছ. ল্ুনীতিকুমার চটোপাদ্যায়ের ভাষাতন্্বিষয়ক রচন! 
বাঙলা ভাষা এখন সমণ্ত দেশ জুণ্ড বিছানান রয়েছে, এর 'আশ্যিত্ব একট। অতি বাস্তব সত্য। 

আঁমর। এই ভাবাষ কথাবার্তা বউ, ছি ছ, এর জীবধ মুতি আংমণা দেখতে পাচ্ছি। 

আমাদের এই বাঙ্গাল ভাষায় মু বিহ্ব এবদেবা্বতীযম্ ন্য। যাকে আনশ্রষ বে ছায়া গেই 

মানুষের ব্যক্তির ছাখ| প্রশ্বাখত হযে প্রবথাশ আধ বাঁ হই যশ মানুষ তত টিচরকাপ 

একই শামা প্রকাণ। সব ভাষাহ একট বহুঞধগা পপ্ট--সম্পাায়লদপ,। ভাতিতেদে, 

ব্যাসাযতগপে, হানা হদে, খাত্তিছডে দূ যে এব কপ বদলা”, ভাবা ব127ডদ০ তেখনি 

বাঘ | -বাঙগা 1 শ|মানঙ্জের ভু মকা 

জ. অন্ুুলচন্দ্র গুপ্তের কীব্যালংকার বিষয়ক কচন। 
নপ্র্ত্থ ও ভাবতগ্র রসক্ট্টিপ দ্র [হন্ন তাাশল। বোন্ বাব 'বান্বাকহ পৌশাশা অবলদধধন 

করতেন, হত নিদএ কান হার প্রতিছ্ার বিশেধহর উপর এই টুর কৌন শ্থত বাসর 

মবো 'আখাব্ব প্রভেদ আহ কহ বম হর গ্রহিদ (নয | এত বেট বাছবে বাবোর 

জম থে, নিনাসন দেলার আবখারা দম। এক আঙ্বাদন পু ভোগ 115 হলে, হথত। 

খিড়দন কাবাপাঠবের অন্য আন্বাণা রন এবাপ্র কচ দেপা যাম। এগ ক।০প, ববতন দিয়ে 

কানোব (বিচার হয না । 

অনুগীলনী 

১। স।] ভাষা এবং চপিত ভাবার মণো পার্থক্য কি? 

২। কলিকাতা অঞ্চসেব শিনিত সমাজে ব্যণ্হাত কথ্য ভাষাব সঠ্তি নেখ্য 

চলিত ভামাব পার্থক্য বোধয়? | 

৩। নিশ্নপিখিত অনুচ্ছেদ গুলিকে চশিত ভাষ।য জপান্তবত ধব £ 

ক. আন্ি। কারনে যেখানে পেখানে নভ্যঠ। শট লউখ। বি-্দণ টানাটাণি পড়ে। 

চলিত কথাবার্তায়, সামধিক পত্রকাষ, ধঙগনন্বন্ধ য় ৬পদেশে, রাংনৈতিক বক্তৃগায়, প্রতঙাসক 

ব| দার্শনিক প্রবন্ধে ও বছবধ মুক্ত গ্রন্থে সভাযঠ। শব্দের ছডাছ ড | উহাহে মনে হইতে পারে ষে 

সভ্যতা! কাহাকে বলে তাহা ধামর! বেশ বুখ। কিপ্ত দতাশার লক্ষণ কি জিজ্ঞানা বিলে 

দেখি যে অনেকেই সহুত্বর দিতে পারেন ন। , আর ভিন্ন ছিন্ন মুনির ভিন্ন ভিন্ন মত। 

ূ্ -রাজরক মুখোপাধ্যায় 
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খ. কাল ৭৬ সাল ঈশ্বরকৃপায় শেষ লইল। বাঙ্গালার ছয আনার কম মানুষকে -কত কোর্ট 

ত| কে জানে,সযমপুরে প্রেরণ করাইয়া সেই দর্বৎমর নিজে কালগ্রানে পতিত হইল। ৭৭ 

সালে ঈশ্বর সুপ্রসন্ন হইলেন। বৃষ্টি হইল, পৃর্থিবী শন্তশালিনী হইল, যাহার! বাচিয়া ছিল 

ভাহার! পেট ভরিয়া খাইল। অনেকে অনাহারে বা তল্লাহারে কগণ হইযাছিল, পুর্ণ আহার 

একেবারে সম করিতে পারিল না । হনেকে তাভাতেই মরিল। পৃথিবী শস্তশালিনী, কিন্ত 

জনশূষ্া, গ্রামে এাঁমে খালি বাণ্ডি পড়িয়া পগুগণের [বশ্রামভূমি এবং প্রেততয়ের কারণ হইয়! 

উঠিঘাছিল। গ্রামে গ্রামে শতশত উর্বর ভূদ্মখগ্ডসকল অকধিত অনুৎপাঁদক হইয়া পড়িবা 

রহিল, অথব! জঙ্গলে পুরিয। গেল । দেশ জঙ্গলে পূর্ণ হইল। _ বহ্িমচন্ত্র চ"্টাপাধ্যায় 

গর. মানবপ্রকুণ্তর উচ্চেদকারী মনুস্তমাজের উন্নতির প্রতিরোধী কোন" এক অভিনব 

ধর্মপ্রণালী কালে নিশ্চই 'এবদাদপ্রাপ্ত হয। সন্বযাসী-্জ্য স্থাপনে বৌদ্ধধর্মের যেমন বল 

তেমনি ভুর্বলার পরিচয পাওয়া] যাধ ) বাসনাবিবভিত বনবাসী সন্ন্যাসী মিলিধা মনুষ্যসমাজ 

গঠিত হয ন1। ঈশ্বরবিহীন ধর্ম অধকদ্দিন ভিষ্টিনে পারে ন|। _সত্যেন্্রন।থ ঠাকুর 

৪। নিয়জ্খিত অন্রচ্ছেদ গুপিকে সাধু ভাঁমায বপান্তবিত কব £ 
ক. কুকন্গেত্র সুদ্ধের পঁচিশর্দেন পৃর্বর বথ। | যধিষ্টির সকাল বেল! তার শিবিরে বসে 

আছেন, সহদেব ডাকে সংগৃই্ত বদদের যর্দ গডে শোনাচ্ছেণ। অঞ্জু পাঞ্চান শিবিরে 
মন্ত্রণানভায গেছেন, শবুল ?সম্যদের কুচকাওয়াজে বাম্ব। ভীম যে এক-শ গদ। ফরগাস দিয়ে 

ছি'লন তা পৌনে গেছে, এখন তিন্নি প্রত্যেকটি আশম্মাশন করে এক একজন ধার্তপাষ্ট্ের নামে 

উৎসর্গ করেছে5 । সব গদ1 শাল কাঠের, কেবল একটি কাপড়ের ধোলে তুলে! ভরা । এটি 

ছুঘোধনের ১৮ নং জাত বিকণের ভন্য। --রাজণেখর বন্ধু 

খ, হতাকথা গপ্প পড়ে পড়ে অকচি ধরে যাচ্ছে । মবই খন এক চাচে ঢান1। দেই 

মোটর, বাস, ট্রাম, সিনেমা শাপ গডের মাঠ। হ্িনোবা সব দিক্ষের পাঞ্জাবী ঢাক। 

ইউ নভ[পিটির উদ্ছ্বলরহ্ । এ গরীবের দেশ বাঙ্গালাম এত কু-বর কুমারও ছিল। ও হাক, 

মিষ্টি জিনিষই বেশী মুখ মেরে দেব । তাই আঁর তা "টতে ইচ্ছে হযনা। একে সমযও 

কাটে না। -কেদাদনাথ বন্দযোগাধ্যায় 

গ, সকাল থেক ঝির ঝির করে বুষ্টি পড়ছে । বসে থাকতে খাকতে মনে হ'ল গঙ্গার 

রিপ,--বমার গজ! ভযত ভরে উঠেছে এতক্ষণে, সেবার এখান থেকে কলবাভায গ্িষ একবার 

গেলুম দক্ষা'ণশ্বরে গঙ্গাকে দেখত । তোথায গেল হার সেইরাপ। মনে হ'ল কে যেনগঙ্গার 

চল বেটে সেশানে (বচ্ছরি একটা ছিটের কাঁসড জুড়ে দিহেছে। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর 



বঙ্গভারতী ১১ 

তৃতীয় পরিচ্ছেদ-_. 

শব্দপ্রকরণ 

১. শব্দের শ্রেণীভের 

বাঙ্গালা ভাষাঁব নানা শ্রেণীব শব আছে। এই শব্গুলিকে প্রধানতঃ পাচ 

'ভাগে বিভক্ত করা যায় £ তৎসম, তত্ব, অর্ধতৎসম, বিদেশী ও দেশী। 

১ ক. তগুসম 

খাটি সংস্কৃত ভাষাব যে শব্দগুলি অপবিবতিত আক'বে বাঙ্গালায় ব্যবহৃত 

হয়, তাহাদের নাম তৎসম ৷ “৬১ অর্থাৎ সংস্কৃত, “সম সমান। 

প্রাচীনকাল হইতে ভা/বতবধে সন্ত ভাষ।ব চর্চা চলিয়া আসিতেছে । 

আদি আর্য ভাষা লোকমুখে বপাস্তব ল/ঙ কবিয়া নিভিন্ন প্রারতে পবিবতিত 

হইল, প্রারত ভাষায় নন! সাভিত্য বচিত হইতে লাগিল, তথাপি সংস্কতেব 

অ।দব কমিল না। সংস্কৃত ভাব্বাব শবভাগ্ডাব স্থসমৃদ্ধ। সেই কাবণে 'প্রারত 

ভাষা নিজম্ব শব্দ/বলীব সহিত সংস্কৃত শব্ব৪ অজম্ন গ্রহণ কবিযাছে। বাঙ্গাল 

ভাষাও স্ফ্কত শব্দ কম গ্রহণ কবে নাই । বাঙ্গল! ভাষ'ব ব্যবহৃত সস্কতি ব! 

তৎসম শব্দেব কষেকটি উদ্বাবণ দে ওয়। হইল £ 

অস্ অগ্র অঞ্ন অতএব অথচ বদ্ধ অনাক্ষ 

অনিষ্ট উৎপত্তি কমল ছাগ ধনগয় বেদ লুতাতন্ত 

অনুমান উৎস কবি ছিদ্র ধাত্রী বৈজয়ন্ত লেপন 
অস্ব উরু থ।দক ছেদ ধুবন্ধং ব্যপদ্দেশ শক্তি 

অঙ্থ উধ্ব খাত জগৎ ধূর্ত ্রন্ধ! শান্ত 
আবিফাব উমিলা গজ জাগবণ ধের ভান্থ শৃন্র 
আযতন উহা গণ্ড জিগীমা ধ্যান. ভিক্ষা শৃঙ্খলা 
আরম  খকৃথ গতি জেতা কখন ভুবন শৈত্য 
আর্ধ খণ গবেষণা! জৈব ধ্বনি ভূষণ শোণিত 
অবলম্বন খত গম্ভীব জন নক্ষত্র ভূ শৌচ 
আস্তিক খত্বিক গর্ভ ঝটিকা নিদ্রা ভৌম শ্বেত 

আশ্্রিক খাবি গাত্র তৎপব নৃপুব মগ্র বাগ্মাধিক 

ইচ্ছা এক গিরিশ তান নেতা মাল্য ষোডশ 
ইদানীস্তন এবং গুরু তুষ্টা নৌকা মীন লামান্ 



১৭. 

ইন্দ 
ইন্ধন 
ইষ্ট 

উঠি 

ঈক্ষণ 
ঈশান 

ঈখব 
উগ্ন 

উচত 

উচ্চিষ্ট 

উচ্ছাস 

উৎ্কর্ণ 

উত্তব 

কতক গুপি স-্মত শব ডা 
ধীবে ধীবে সি ল।ও 

সংস্কৃত, * 

এষণ। 

এঁকিক 

এঁহিক 
এঁকমত্য 

এঁকাস্তিক্ক 

এবাবত 

কন্দর্প 

মথাষ ভহা ভইতে উঠছ। প্রাকৃত 

গোলক তৃপ্তি স্তায় মুক্ব সাধাবগ 
গ্রাম তৈল ম্বাস মুক্ত সমৃদ 
গামা তৃষ্ণা নীতি মুদ্রা স্বতুত্্ 
গ্লানি তেজস্বী তক্ষ মূল সিক্ত 
ঘঃ তাগ পঞ্চ মৃত স্সন্দব 
ঘাতক দাব শিতি মৈত্রী সৃষ্ট 
ঘূর্ণ দিব্য পীডা মোক্ষ সেবা 
ঘোষ দীর্ঘ পুব মান সোম 
ঘ্ৰাণ দুখ পুথক লঙ্গ  সৌবভ 
চন্দন ্প্ট. পৌধষ যুপ স্পশ 
চাতক দেখ প্রকাশ যোগ দ্বপ্ন 
চ্ণ দেষ ফান্তন লিখিত জনি 
চ্চন্র ঘাবাপুনিী বন্ত। লুপু হীন 

১. খ. ত্ভব 

লষ।ব মশা দিনা পবিবতি তত ৯৯৮৩ হইতে 
বিথ।ল্ছ। এঞ্নিৰ নাথ 

ই 
শবোব আব এ* নাম প্র!কুত জ। 

সংস্কত এক প্রারুুন্ণ 

তু বপ লা কখিয।হে, নিয়েন দা 

ংস্কত 

অগ্য 

ক্ণ 

গঞ্দিভ 

চন্দ্র 
হস্ত 

ক।ষ 

আদিত্য 

অর্ধ 

কাষ্ঠ ৬৬৬৬ ৬৬ ৩৬৬ 

মপা পি। পরি ভিত ভইছহে হজে কিনপে 
লিহইতে তাহ। বুঝ! যাইবে £ 

প্রাকৃত বাঙ্শান। 

অজ্জ ১ অ[জ 
কণণ ১ কান 
গদা 5, গন্দহ ১৮ গাধা 

চন্দ ১» চাদ 
হতখ £ ১৮ হাত 

কঙ্ভা ১ কাজ 
আইচ্চ ১৮ আইচ 
অদ্ধ ১১» আধ 

কট্ঠ ১ কাঠ 



স্কৃত 

প্ব ১৮ 
আশিশতি ১ 
অষ্টাদশ ১৮ 

আতা ১ 

হন ১৮» 

খাদাতি ১” 

শৃণ্দোতি ১৮ 

খটি সণক্কৃত অথাৎ তথ 

শিব!বে শথণত কখন এ মূল কটি বাহবা গষে। 

ই প্রকার [কত ধপকে 
সাদ, ভাঙা, পি প্রসর্ি শঙ্খ সখনও 

পেস|ধ, ০5%১1% কপ পাবণ ববে। 

তধ। তঙ্গশ শব এ 

কষ, শপ, 

ভারতী 

গাককৃত 

পবব 

আবিসই 

অটুঠ[ডহ, অটুঠ/বহ 

অশাডম 

কণ 
খ| অই 

স্থনই 

গা, অধতগুসম 

শদ্ধ বাপ খাব 

৬৬ ৬৬৬৬৬ 

প্র প্র 

শ্রত ও 

ও 

শন 

ৰৈ 
চা তে হইতে উ্চ।বণ- 

»1৬]ব ব,শানপ পবিবতিত 

সধৃতত্সম পল হন। প“পালয় 

বগনও “বে৯ঈ, নেপ, 

সাঠিত্যে অর্থ শখের বাণহার 
খুন 0ণা নব | শ্রিত্ম কষেককটি দর্ঘ ৩খশস শশোব দন্ত দেব হইল £ 

অখাদ্য-ও মখাছয 

অগন্ও ব। "্বগুন্ঘত€ অগণিত 

অদ্রাণ-্ ঠ্রঃ 'যণ 

অচচ্শ-- অত্র 

অপ৮- এপচ্য 

অন্যেল- অভ্যাস 

অন্বল-৩ অন্তর 

আপণাগা অভাগা 

উচ্ছন্ন€উৎসন্ত্ 

কুচ্ছতকুৎমত 
কেশ ঞে।শ 

খোৌবি-ক্গৌব 

খর্ত।ল€ববঙ!'ল 

গনতি, গুন হতিগশিত 

গেবস্ত-:2হ% 

চখবচশ 

চানন্স্সান 

বস ভাস 

তেবম্পর্শ€ ঘ্যহস্পর্শ 

দেহব€দরেণথ 

ধবনবপম 

শেষ নব্শ্য।শ 

ঘেএ্র এছ 

চিভিব€1থ 

পশ্যি€ংশত। 

লিপেনশ নিদাশ 

পরবাস প্র 

শি “বিচ্ছি-ংণ্ চিকিৎসা 

([হিমিএ 2» 

০] 

মচ্ছণমহো সণ 

মন্তব€মপ 

নিথোব নিথ্য। 

মুগা€যোগা 

বতশশ্বন 

লক্মীএলক্ষমী 

শিগগিবএশগ্র 

পিপি 

£দ[ই-্পবধযু 

সোমত্ত- সম্থ 

হবিষ-্হৰ 

পবাম।শর এ পাম 'ণিক 



১৪ বঙ্গ ভারতী 

বাস ১ খা বিদেশী 

ইংরাজী, ফবাসী, আববী, পতুর্গীজ্, চীনা প্রন্থতত ভাষাব অনেক শব 
বাঙ্গালায় ব্যহত হয়। এপগুলিব নাম বিদেশী শব্দ । 

নিয়ে কতকগুলি বিদেশী শবের দৃষ্টস্ত দে গযা হইল না 
২০1 

বাঙ্গাল। ভাবায় ব্যবহৃত ফরাসা শব 

অকু কাওয়াজ জমি দোয়াত 

অছিল। কাগজ জরি নগদ 

আইন কিসমিস জাহাজ নমুনা 
আউলিয়। কিংখাপ জাবি নাবালক 

আদব কুলুপ জিদ নিকাং 

আবক কোববানি জুম্মা পরদা 

আমল খজনা তল্লাস পবী 

আসামী খাতা তহসীল পাজামা 
আয়না খ।বিজ তাকিয়া পিয়াদা 

আও্ব খানসামা তাধ্া পে।লাও 
আতশবাজি খেবাক তালুক ফেব।ব 
ইস[দী গজল দখস ফুবসত 

ঈদ গাজী দম ববফ 

উঙ্গিব গে।লাপ দ্বণাব বন্দোবস্ত 

এক্তিয়াব চশম। দববেশ বাদাম 

ওজন চাপকান দলিল বাগিচা 

ওয়াসিল টাদা দস্তান! বাবকোশ 

কনব জম দাল!ন বীম! 

কম জলদি দ্ববখীন হাষেশা 

কয়েদী মিছরি শিশি হা 

বেকুব বেকাব হুনরী হজম 

মখমল মুনসি রুজু, সালিস 
মলম মুন্তবি বোশনাই সোবাই 

মসজিদ ব্দ শহীদ হাজ।ব 

মীনা ব্সদ সাদা হালুয়! 
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বাঙ্জাল। ভাবায় ব্যবহৃত পু গীজ শব 

আলপিন কের|নী গামল! তামাক 

আলমারি থ|তা চাবি নিলম 

আনাবন খোপা ছ্টি পাউরুটি 

কামবা গরাসে জানলা পেয়াব! 

পেঁপে বাসন বে।তাম সাণ্ 

খালতি বেহালা মিপ্বি সাধন 

বাল! ভাষায় ব্যবহৃত ইংরাজী শব্ধ 

আপিস টেবিল ব্যাক-আউট 

ইস্টিশন ডেপুটি ব্রেসলেট 

এবোপ্রেন থিষেটাব ব্যাঙ্ক 

কলেন্জ পিন বেষাবা 

কংগ্রেস পিন মশি-অর্ডাব 
ক্লাস পুশিস মাস্টাব 

গেলাস পেন কল 

চেক পেনপিল লগ্ন 

চক্ক পোস্ট-কার্ড লম্প 

ট্কি ফুটবল লেস 

টিকিট বাক্স শট 

টেলিগ্রাফ বায়ঙ্কেপ সাবমেবিন 

টেলিফোন সাইন-বোর্ড সেফটিপিন 

এতদ্ব্যতীত এলন্দাজ, ফরাপী, জাপ|নী প্রহ্তি ভাষ। হইতে ও কিছু কিছু শব্ধ 
বাঙগ।লায় গৃহীত হইযাছে । 

ওলন্দাজ £ ইসক্কাপন, কইতন, হবতন, তুরুপ, ইপক্রুপ ইত্যাদি । 
ফরামী £ কুপন, কাঁতু্জ, দিনেমার,*ওলন্দাজ ইত্যাদি । 
জাপানী ঃ বিষ্প।, হাবিকিবি ইত্যাদি । 
ভাবতেব অন্তান্য প্রদেশে ভাষাৰ শব্ষব কিছু কিছু বাঙ্গালায় প্রবেশ 

কবিয়াছে। যেমন, হবতাল €গুজবাটা ), বধ্পী (মাঝ।ঠী), জু, পানি 
(ধিন্দী )। 
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দেশী 

তৎসম, তভ্ভর, অর্ধ-তৎসম এবং শিদেখী শব্দ ছাডাও আব এক শ্রেণীব শব্ধ 

বাঙ্গালা ভাষার প্রর্চলত আছে। এই সকল শব্েব মূল নির্ণয় কবা কঠিন। 
ভাবতেব আধিম অধিখ[সিগণের ভাষা হইতেই ইহ।রা বাঙ্গালা ভাষাব মধ্যে প্রবেশ 

ল]ভ কধর়। থাকিবে । এই শবগুলকে দেখ নামে অভিহিত কৰা হয়। 

নির্মেকয়েকটি দেশী শবেব দৃষটাস্ত দেয়] হইল ঃ 
কুলা, ঢেোকি, ঘে।মটা, ঝেপ, ে।ডা, পেট, ডাগব, আড্ডা, গোড।, ডাহা, 

ড'স1, ছ।ল, টোপব, জব, ডেকর। হত) ।দি। 

ঝন্বন্ ১ কক, মৃডমড়, কনকন, রা মুচমুচে, টনটন, ঘটমট প্রত্দ্তি 

অনুকব শঙ্ধ গুলিকে এ দেনী পধায়ে ফেলা হর 

৬: হুনাহকুণব চট্ট পাঞ্য।যাক্ত ০ ও বংশতালিকায বাগ।ল। ভাষার 

একা (লী৭ পবম্প! ধক সধন্ধ সুন্দববপে প্রননশি ৩ হংয়।ছে। 

৪৪ সভা 

ৃ | 
রাকা এগ্-৭ প্রাকৃহ হইতে লব্ধ শব তাখাপ্র হতে গৃচীত ব' উদ্ধত শব্দ 

এ, ৭ । ( বাখল| শাখাব চিভবের গ ) 

| | ঠা 
তব প্রাবৃত মুখর দেশা প্রাকৃত যুগের সংস্থত হইতে গুহ।ত আন্থান্ত ভারতায খিদেশী 

এখ৩তদম [বণেন্টা | টাাত গৃহীত ভ।যার 
1 ্ 22:22 

| | | | 
শুদ্ধ সংস্কৃত বিুত সংস্কৃত হিশীী দ্রাবড, কোল 
(তৎলম) ( অর্ধতৎ্মম) মহারাষ্থী প্রভৃতি প্রভাত জলাধ 

আবধভাবার শব ভাষাঞ শব 

অনুশীলনী 

১। বাঙ্গালা ভাষাৰ শব্ব।পলীকে কয় শেণীতে বিভক্ত কব যায়? 

২। তঞ্চন এবং ভৎ্নম শব কাহাকে বলে উদ হবণ সহধোগে বুঝাও । 

৩। ভতগ এবং অর্ধ-তৎ্সম--ইহাদেব মধ্যে পাথক্য কোথায় ? 

৪1 শিষ্জেব উদ্বীত অনুচ্ছেধগুলিব মধ্যে যে সকল শব আছে, তাহ।দের 

শ্রেণী নির্দেশ কৰ £ 
ক, আমাদের ওক্লর গোখিন্দবা€ ঘন বুঁঝণ বেঁটে খাটে। মানুষ । ইনি ছিলেন 

সুপ।রিন্টেডেন্ট । কালে! চাপবান প।বয়। ধোহাগায আফিস ঘরে খাতাপত্র লইয। লেখ। 
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পড়া করিতেন। ইনিই ছিলেন বিশ/লরের ঈগুধারী বিচারক । একদিন অত্যন্ত গীড়িত হইস্সাঁ 

খক্রুতবেগে ই'হার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলাম। আলামী ছিল চার পাঁচ জন বড় বড় ছেলেঃ 

'জামার পক্ষে সাক্ষী কেহই ছিল ন!। সাক্ষীর মধ্যে ছিল আমার অশ্রজল॥ লেই ফৌজদারীতে 

আমি জিতিয়াছিলাম, এবং সেই পরিচয়ের পর হইতে গোবিন্দবাবু আমাকে করুণার চঙ্গে 
দেখিতেন। 

খ. ১৯১৬ সনের কংগ্রেস-লীগ প্যান্ট ১৯১৭ সনে ভারতের দাবী বলে মিঃ অণ্টেওগ 

নিকট উপস্থাপিত হয়েছিল। এই প্যাক্ট মিঃ জিগ্রার সহাক্রতায় দাধিত হয়েছিল কিন্তু ১৯১৯ 
সনের মন্টেগু-চেমসৃফোর্ড শাসন সংস্কার আইন যখন জাতীয় কংগ্রেস গ্রহণ করতে অীকানর 
করলেন_ মিঃ জিল্লা কংগ্রেন হস্ত দুরে গিয়ে মোনলেম লীগকে মুলমান সমাজের বার্থসংরক্ষপের 
অগ্য দল গঠন করবার জন্য বদ্ধপরিকর হলেন। 

গ. কিন্তু ভারতেশ্বরী নূরজাহানের অযস্তে পরিত্যক্ত সমাধিমন্দিরের দিকে চাইলে মন উদান 

হ'য়ে যায়। ভারতের অবীশ্বরীর কিন! এই বিশ্রামস্থল । ছোট একট। চৌক! বাড়ীতে কয়েকটি 
ছোট ছোট খিলানের দরজা, মাথার উপর গনুজ নেই, আশেপাশে প্রাচীর ফটক মিনার কিছুই 
নেই, যেন কোনও গৃহস্থের পোড়োবাড়ী। 

ঘ. জাগানীর ডেপুট ফুয়েরার রুড্রপফ, হেসের পর্ধীর সহিত সান্মাৎকারের এক চাঞ্চল্যকর 

বিবরণ ইভনিং ট্ট্যাগ্ার্ড পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে । ১৯৪১ সালে হেদ জার্নানী হইতে 

বিমানযোগে হ্ষটপ্যাণ্ডে পলায়ন করেন । ফরানীর। এই মহিপাটিকে বাড়ীতে আটক করিয়া 

রাখিযাছে। তিনি ইভননং ষ্ট্যাগ্ডার্ড-এর প্রতিনিধিকে বলেন, পলারনের পর হইতে তাহার 

স্বামীকে জার্মানরা বিশ্বাদঘাতক বলিয়! মনে করিয়৷ আসিয়াছে। 
চ. কর্মকারের ও তাতীর দশ! উপন্থিত্ত | গ্রামে ছুইটা! ফাল, পাঁচখান! কান্তে গড়িয়া 

তাহার দিনপাত হয় না। ধনী বণিক কোদাল, হাড়ি, ছুরি, কাচি, ক্ষুর, গজাল জলুই, কজ্া, 

চাবি প্রভৃতি যাবতীয় লৌহকর্স মেলায় ও হাটে পাঠাইতেছে। হাজার হাজার ক্নকার বংশ 

নির্খুল হইয়াছে। 

২. শব্ের প্রকারন্ডের 

২. ক, মৌলিক ও সাধিত 

শর্ষকে আবাব ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা ধাষ,--১. মৌলিক এবং 
২ সাধিত । 

যে শব্কে বিশ্লিষ্ট করা যায় না, তাহ্বকে মৌলিক শব্দ বলে। মা, লাবা, 
বই, খাতা, হাট, বাজাব, ইছুর, ছুচা, বেগুন, পটল, কর্, খা, য! ইত্যাদি 
শব্দকে বিভক্ত কবা অসম্ভব। বিভক্ত কবিলে? বিঙশ্লিষ্ট অংশগুলিব পৃথক 

কোনও অর্থ থাকে না। মা শব্দেব অর্থ আমরা জানি। কিন্তু এই খবকে 

যদি “ম' এবং “আ+ এই ছুই ভাগে বিভক্ত করি তাহা হইলে ম-এব বা আ-এর. 

(খ) 
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ফৌঁনো হ্বতন্র অর্থ থাকে না। (বাজার শব্কে বদি বা? 'জার” বা 'বাজা। এর” 
এইরূপ ছুই ভাগে বিভক্ত করা হয় তাহা হইলে এ বিভক্ত অংশগুলি নিরর্থক 
ছয়। অতএব উদ্ধৃত শবগুলি মৌলিক । 

মৌলিক শব্দের সহিত প্রত্যয় ফোগ করিলে প্রত্যয়-নিশিনন শব পাওয়া যায়। 
ঘেমন,--চাষী (চাষ+ঈ), পটুয়া ( পট+উয়!), কর! (কর্+আ যথা, কাজ 
কর! ), বল! ( বল্+আ যথা, বলা কথা ) ইত্যাদি। 

একাধিক মৌলিক বা প্রত্ায়-নিষ্পন্ন শব্দকে সমাসেব নিয়মে ( সমাস দেখ ), 
যুক্ত কবা যায়। এইবপ সমাসবন্ধ শবকে সমস্ত শব বলা হয়। যেমন, _ 
হাত-পা, ফুল-বডি, ঘরভাঙানী, মাসকাবারি, গাঁটকাটা, পটলচেবা ইত্যাদি। 

প্রত্যয-নিষ্পন্ন ও সমস্ত শব্দসমূহকে সাধিত শব্দ বল! হয়। 

২, ক- প্রকৃতি ও প্রত্যয় 

মৌলিক শব্সমূহেব সাধাবণ নাম প্রকৃতি । এই প্রকৃতিকে দুই শ্রেণীতে 
বিভভ্ত কবা যায়,_১. নাম ও ২, ধাতু । 

যে মৌলিক শব্ধ ছ্বাব! দ্রব) গুণ ভাব জ!তি ইত্যাদি স্থচিত হয় তাহাকে 

নামপপ্রক্কতি বল! হয। যেমন,_-ছেলে, মেষে, ঘাট, মাঠ. নাক, কান, লাল, নীল, 
ঠাণ্ডা, গবম ইত্যাদি । 

যে মৌলিক শবদ্বাবা কোনো ক্রিয়া স্থচিত হয় তাহাব নাম ক্রিয়া-প্ররৃতি বা 

ধাতু। যেমন,-শু ( শোওয়া), বস্ (বসা), যা (যাঁওযা)১ ধর (ধবা), 
চল্ ( দল! ), ফিব্ ( ফেবা! ), হাস্ (হাসা) ইত্যাদি। 

এই সমস্ত প্ররুতিব সহিত প্রত্যয যোগ করিলে যে ভিন্ন ভিন্ন শব্দ বা ধাতু 

হুষ্ট হয় তাহাদেব নাম প্রাতিপদিক | যেমন,_মাঠ+-উয়া - মাহা, মেঠো, 
লাল+চে- লালচে, চল+তি- চলতি, ধব+তা-ধবতা, হাস্1+আ- হীসা' 

ইত্যাদি। 

২, খ. অর্থভেদে শব্দের শ্রেণীবিভাগ 

শব্দের অর্থ চিবকাল সমান থাকে না। ভাষাব একই শব এক সময় 
একপ্রকার অর্থ এবং সময়াস্তবে অন্তপ্রকার অর্থ বহন করিতে পারে। যেমন 

বুুৎপত্তি অন্থসারে শব্দকে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্তি করা যায়, তেমনি অর্থের 
বিভিন্নত। অনুসারে শবকে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ কবা হইন্না থাকে। 
সংস্কত বৈয়াকরণগণ অর্থাহছদারে ভাগ করিয়া শবের তিনটি শ্রেণী নির্দেশ 

করিয্াছেন। যথা--যৌগিক শব, ক (বা রূট়ি ) শষ এবং যোগর শব । 
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২, গা. যৌখিক শব 
একাধিক মৌলিক শব্দের যোগে অথব! গ্ররুতির সহিত প্রত্যয়ের যোগে থে 

সাধিত শব্দের স্যঠি হয়, তাহার অর্থ পদের ভিন্ন ভিন্ন অংশের অর্থের অনুসরণ 

করিলে সেই সাধিত শব্দকে যৌগিক শব বলে। 
গাইয়ে ( «গ1+ ইয়া, যে গায় ), পাঁচক (যে পাক কবে), চাষা (যে চা 

করে ), উড়ন্ত (যাহা উডিতেছে ), মাস্টারি (মাজ্টীরেব কাজ), পটো 

(এপটুয়া, যে পট আকে), গড়ুয়া ( -পড়.+-উয়া, অধ্যয়নশীল ), বোকামি, 

চালাকি ( -চালাক+ই ), হাত-পা, বিজলিবাতি, লুপ্ত (যাহা লোপ হইয়াছে ), 
দ্থাতা (ডাকাতি ), চন্দ্রমুখ, কুহ্থমকোমল, হ্বর্ণলঙ্কা, বংশীধাবী--এই শবগুলিগন 

অর্থ বুঝিতে কোনে! অস্থৃবিধা নাই। ইহার্দের ভিন্ন ভিন্ন অংশেব যে অর্থ 

তাহা! একত্র করিলেই সমগ্র শবটির অর্থ পাওয়া যায়। দদস্থ্য” শবেব অর্থ 

ডাকাত তাহ! আমরা জানি, আব ভাব বুঝাইতে যে “তা প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়, 
ব্যাকবণ পড়িলে তাহাও জানা যাষ। উভযে মিলিয়া অর্থ হইল দস্থ্যর ভাব 

বা ডাকাতি। কুম্থম শবেব অর্থ ফুল, কোমল শবের অর্থ নধম। অতএব 

কুক্গঘকোমল শবেব মানে হইল ফুলের মতন নবম । এইরূপে শবেব ভিন্ন ভিন্ন 
অংশেব অর্থযোগে যে সম্পূর্ণ শব্দেব অর্থ উপলদ্ধি হয, অন্ত কোনে। বিশেষ অর্থের 
উপব নির্ভব কবিতে হয না, সেই সকল শব্দেব নাম যৌগিক শব্দ । 

২.ঘ. ক শব্দ 

প্রত্যয়নিষ্ণন্ন শবেব অর্থ কখনো কখনো শব্ের উপাদানস্বরূপ প্রকৃতি ও 
প্রত্যয়েব অর্থান্থ্যায়ী ন। হইয়া অন্যবপ হইয়! থাকে যেমন,_- 

বাশঈী--ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হয়, বাশের সহিত মম্বন্বযুক্ত । কিন্ত বিশেষ অর্থে 
সক দিয়া বাজাইবার উপযোগী বাগ্যন্ত্র। 

লক্ষ্মী-_মূল অর্থ দেবতাবিশেষ, বিশেষ অর্থ শাস্তশিষ্ট। 
হঠাৎ্-_মূল অর্থ সবলে, বিশেষ অর্থ অকস্মাৎ। 
সন্দেশ-_-সৃল অর্থ সংবাদ, বিশেষ অর্থ মিষ্টান্স-বিশেষ । 
অন্ন--ব্যুৎপত্ভিগত অর্থ আহার্য, খাস্চন্্রব্য ; বিশেষ অর্থে চাউল সিদ্ধ । 
তত্ব--ব্যুৎপত্তিগত অর্থ তদ্বিষয়ক জ্ঞান, যথার্থ অবস্থা ও সংবাদ। তাহা! 

হইতে বিশেষ অর্থ উপচৌকন | সন্দেশ তুলনীয়। 
ডালি--মূল অর্থ চাচারি ইত্যাদির তৈয়ারী থালা । বিশেষ অর্থ ডেট! 
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দ্বারণ--মূল অর্থ ছিল কাষ্ঠনিমিত, এখন কঠিন এই বিশেষ অর্থেই ইহার 
ব্যবহার স্থপ্রচলিত | 

মুগ--এ শব্ের মূল অর্থ ছিল পশ্ড, যেমন মৃগরাজ। বিশেষ অর্থ হরিণ। 
ছড়িদার--মুল অর্থ বেত্রধারী। বর্তমানে “পাগ্ডার অন্চর' এই বিশেষ 

অর্থে গ্রচলিত। 

চাষ[ডে--চাষা বা কষকের তুল্য । বিশেষ অর্থ অশিক্ষিত, অমাজিত। 
দেউলিয়া--দেউল শব্দের অর্থ দ্বেবমন্দির । দেউল+ইয়!- দেউলি%1। যে 

ব্যক্তি সর্বন্থ খোয়াইয়! দেবমন্দিবে আপিয়া বাঁস কবিত তাহাকে দেউলিয়া 

বলা হইত। এখন নিঃসম্বল বা খণশোধে অসমর্থ এই বিশেষ অর্থে দেউলিয়া 

শব্েব ব্যবহার হয়। এখন দেবমন্দিবের সহিত ইহার কোনো সম্বন্ধ 

নাই। 

যে সকল প্ররত্যয়নিষ্পন্ন শব্দ প্রকৃতি প্রত্যয়েব অর্থকে না বুঝাইয়া অন্ত অর্থ 
বহন কবে তাহ।দেব নাম রূঢ শব । 

২, ৬. বোগরূঢ় শব্ধ 

সমাসবদ্ধ অথবা একাধিক শব ব| ধাতুব দ্বাবা নিষ্পন্ন শব সমশ্যমান পদ 

কিংবা প্ররুতি প্রত্যয়েব অর্থকে সঙ্কুচিত কবিসা বিশিষ্ট অর্থ গ্রহণ কবিয়া থাকে, 

তাহাকে যোগব্চ শব বলে। 

পহাজ--পন্ফ্ুল ৷ পদ্ক হইতে জ[ত বহু পদার্থেব মধ্যে একটি বিশেষ পদার্থকে 

বুঝাইতেছে। 
ছুভিক্ষ__মূল অর্থ ভিক্ষাব অভাব । বিশিষ্ট অর্থ দেশব্যাপী অন্নকষ্ট আকাল। 
দণ্ডবৎ-মূল অর্থ দণ্ডের ন্ান্স) বিশিষ্ট অর্থ প্রণাম করিবার জন্য ভূমিতে 

পতিত। 
বৈবাহিক-_মূল অর্থ বিবাহেব দ্বাবা সন্বন্ধ যুক্ত। বিশিষ্ট অর্থ পুত্র বা 

কন্যাব শ্বশুব। 

সন্বন্বী-_মুল অর্থ যাহাব সহিত নন্বদ্ধ আছে। বিশেষ অর্থ পত্বীব ভ্রাতা । 
জলদ-মূল অর্থ যাহ] জল দেয়। বিশিষ্ট অর্থ মেঘ। 
বিশেষ অর্থজপক এইবপ শব্ধসমূহেব নাম যৌগবঢ শব । 
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--চতুর্থ পরিচ্ছেদ-_ 

পদ্প্রকরণ 

১ বাক্য ও পদ 

কতকগুলি শব্ষ একত্র মিলিত হইয়া যদি একটি সম্পূর্ণ ভাব প্রকাশ 
করে, তাহা হইলে এঁ শব্বসমষ্টিকে বাক্য বলা হয়। যেমন,-রাম অযোধ্যায় 
রাজত্ব করিতেন। ৃ 

বাক্যের মধ্যে যে শব্বগুলির ব্যবহার হয় তাহাদের নাম পর্ঘ। পদ পাচ 

প্রকাবের। বিশেষত, অর্বনাম, ক্রিয়া, বিশেষণ ও অব্যয় । “রাম অযোধ্যায় 
রাজত্ব করিতেন এই বাক্যে চাবিটি পদ ।. 

এক বা একাধিক পদ লইয়৷ একটি বাকা গঠিত হয়। যেমন,_শোন, এস, 
কোথা যাও? 

১, ক. পদমাত্রই, ছুই অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশের নাম শব্দ বা ধাতু, 

দ্বিতীয় অংশের নাম বিভক্তি । যে বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি দ্বারা শব বা ধাতু বাক্যের 
মধ্যে বিশেষ বিশেষ সম্বন্ধ বা ভাব প্রকাশ করিবার শক্তি লাভ করে সেই 
বর্ণ বা বর্ণসমষ্টিব নাম বিভক্তি । 

বিভক্তিব দুই রূপ--১. শব্ববিভক্কতি ও ২. ক্রিয়াবিভক্কি। 
১, ক.১, বিশেষ্য ও সর্বনাম পদেব কাবক ও বচন বুঝাইবার জন্ত যে বর্ণ বাঁ 

বর্ণসমষ্টি শবের সহিত যুক্ত হয়, তাহাকে শব্ষবিভক্তি বলা হয়। যেমন,. 
মান্ুষেব ( মানুষ +এব ), উহাব! (উহা+রা ), ছুরিতে ( ছুরি+তে ), সকলকে 
(সকল+কে) ইত্যাদি! ূ 

১. ক, ধাতুর সহিত যে বিভক্তি যোগ কৰিলে ক্রিয়াপদ পাওয়া যায়, 
তাহাই হইল ক্রিয়াবিভক্তি। ক্রিয়াবিভক্তিব দ্বাবা ক্রিয়াব কাল এ পুরুষ 
স্থচিত হয়। যেমন,--করি (কর+ই), আসিতেছে (আস্+ইতেছে ), যাউক 
(যা+উক) ইত্যাদি । 

২, বিশেন্ 
যে সকল পদ কোনো! ব্যক্তি, বন্ত, জাতি, বর্ণ, রানির রর 

নাম বুঝায় তাহাদিগকে বিশেষ কহে। যমন, 

২. ক, ব্যক্তিবাচক-_রাম, হরি, যু, মধু, দীনেশ, কল্যানী, নমিতা, ননী 
হোসেন, হায়দর, জর্জ। চাচিল। 

" ২.খ. বস্তবাচক--ধান, গম, জল, ম্বর্ণ, রৌপ্য, কাষ্ঠ, করলা, তৈল, 
মাটি, সিমেন্ট । 
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২. গ. জাতিবাচক--গেনরু, মহিষ, যায, ইংরাজ, মুসলমান, ব্রাক্ষণ 
জার্ান। 

২, ঘ, গুণ, ভাব বা অবস্থাবাচক-_দয়া, দ্বণাঃ ভীরুতা, হিংসা, সুখ, দারিজ্র্য, 
সূরুলতা, ভীতি, সততা, বিশ্বাস, শৈত্য, উষ্ণতা, ঘনতা, বৈষম্য, বিপদ, নিশ্চয়তা । 

২, ৬, ক্রিয়াবাচক--রোদন, পঠন, পাঠ, লিখন, আসা, দেখা, যাওয়াঃ ছায়া, 
বসা, ওঠা, লওয়া, দেওয়া । 

স্যিবাচক, পদসমূহ ও বিশেম্ব। যেমন,--শ্রেদী, সমূহ, গণ, দল, আবলী। 

অনুশীলনী 
নিয়লিখিত অনুচ্ছেদে অস্তর্গত বিশেষ্যপদগুলিব শ্রেণী নির্দেশ কব £ 

ক্ষণেক পরে আমার চৈতন্ত হইলে--আমি চক্ষু খুললাম । দেখি ষে আমার সঙ্গী 

প্যারীমোহন বদ্োপাধ্যায়ের মুখ একেবারে শুক, তিনি বিষপ্রমনে কিং-কর্তব্য-বিষুড হইয়। 

আমার দিকে তাকাইয়া রহিয়াছেন। আমি অমনি আমার ও ভাহার অবস্থা ম্মরণ 

করিলাম এবং তাহাকে সাহস দিবার জন্য হাসিয়া! উঠিলাম। 

৩,» জর্বনাষ 

যে পদ বিশেষ্যেব পরিবর্তে বসে তাহারই নাম জর্বনাম । আমি, তুমি, সে, 

তিনি, তাহা, যাহা, ইহা, উহা, কে, কি, এ, ও, যাঁ, তা প্রভৃতি শব সর্বনাম । 
পথ ভাবে আমি দ্রেব, বথ ভাবে আমি। 

মৃত্তি ভাবে আমি দেব, হাসে অস্তর্যামী ॥ 

এই উদ্দাহরণে তিনটি “আমি” যথাক্রমে পথ, রথ এবং মুতিব পবিবর্তে 
বপিয়াছে। পুনরুক্তি-দোষ নিবাবণই সর্বনাম পদেব প্রধান উদ্দেস। 

বাক্যে বিশেন্ত শব্দ উহা থাকিলেও তাহার পরিবর্তে সবনামেব ব্যবহার 
হয়। যেমন, 

যে ষাহাকে ভালবাসে সে কখনও তাহার শ্রী দেখিয়া কাতর হইতে 
পারে না। 

বাঙ্গাল। সর্বনাম শব্গুলিকে মোটামুটি কয়েকটি ভাগে বিভক্ত কবা যাইতে 

পারে। যেমন, 

৩, ক. ব্যক্তিবাচক--সে, যে,,তিনি, ধিনি, কে, এ ইনি, ও, আমি, 
তুমি, আপনি। 

৩, খ, ব্যক্তি বা প্রাণিবাচক--সে, যে, কে। 

৩, প. ব্যক্তি, বন্ত বা! প্রাণিবাচক--এ, ও। 

৩, খঘ, বস্ত বা ক্ষুতর প্রাণিবাচক-__-তাহা। তা, যাহা, যা, কি, ইহা, উহা! । 
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৩, উ. কয়েকটি সর্বনাম পদ বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয। যেমন--এ (কথা ), 
গমে (বার ), এমুন, যেমন । 

সবনামের প্রথম পুরুষে ছুই রূপ, মধ্যম পুকষে তিন রূপ এবং উত্তম পুরুষে 
“এক রূপ । পুরুষ” দেখ । 

অন্ষ্লনী 
১। বিশেষণরূপে ব্যবহৃত কষেকটি সর্বনাম পদেব নাম কব এবং স্বরচিত 

বাক্যে উহাদেব প্রয়োগ দেখাও । 

২। নিয়লিখিত বাক্যে কোন্ কোন্ শ্রেণীর সবনাম পদ আছে? 
অগন্ত্য যে দিন দক্ষিণে যান, দমে দিন ছিল ভাত্রমাদের পয়লা! তারিথ। এজন্য কোনে। 

সালের প্রথম দিন কেহ কোধাও যাত্রা করিলে হিন্দুর। তাহাকে বলে অগন্ত্য-যাত্রা। 

৪. লিজ 
বাঙ্গালা ভাষায় লিঙ্গ তিন প্রকাব-_পুংলিল, স্ত্রীজিজ এবং ক্লীবলিজ। 
৪, ক. পুকষ-বোধক শব্দমাত্রই পুংলিজ । যেমন,__-পিতা, পুত্র, বালক, 

মেসো, মাস্টাব, ষাড়, ছেলে, গুকণ শিষা, হরি । 
৪. খ, স্্রী-বোধক শব জ্্রীলিজ। যেমন,__মা, মাসী, বাধা, খুড়ী, ধাত্রী, 

কাকা, দেবী, বি, দিদি, ধোপানী, বুড়ী। 

৪. গ. পুণ্লিঙ্গ এবং স্ত্রীলিঙ্গ ভিন্ন বাকী সকল শব্দই ক্লীবলিজ। যেমন, 
ঘাস, ফল, খাট, পুস্তক, পেন্সিল, কলম । 

সংস্কৃত ভাষায় বহু শব বিন। কাবণেই স্ত্রী ও পুরুষ শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে । 
ভাষা, দাব ও কলত্র এই তিনটি শব্দেরই অর্থ স্ত্রী। কিন্তু ভাধা স্ত্রীলিগ দার 

পুংলির্শ এবং কলত্র ক্লীবলিঙ্গ । পূর্বেই বল! হইয়াছে-_বাঙজাল! ভাষায় খাটি 
সংস্কত শবেব ব্যবহার স্ুপ্রচুব। সেই সকল সংস্কৃত শবেব লিঙ্গ নিরূপণ 

করিতে হইলে সংস্কত ব্যাকরণেব বিধানই অনুসরণ করিতে হইবে। 

এই কাবণেই অনেক বন্তবাচক এবং ভাবব|চক শবও পুংলিঙ্গ বা স্ত্রীলিঙ্গ বলিয়া 

গণ্য হয়। যেমন১- 

পুশলিহ- অগ্নি, নদ, বৃক্ষ; চন্দ্র, হূর্ধ, সমুব্দ, পবত, হিমালয, আশ্রষ, লাঙ, 

শাপ, তাপ। স্ত্রীনিঙ্-_তারা, তৃষা, ক্ষুধা, আশা, আকাঙ্ক্ষা, ধারা, সন্ধ্যা, নিন্থা, 
লতা, শোভা । 

“বাজালা শব্দে এক্ূপ অকারণ, কাল্পনিক বা উচ্চারণ-যুপক স্ত্রী-পুরুষ ভে 
নাই। এমন কি অনেক সময় স্বাভাবিক স্ত্ী-ব[চক শব্দও স্ত্ীলিন্মচক কোনো) 
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রত্ন গ্রহণ করে না। সেরূপ স্থলে বিশেষভাবে স্ত্রীজাতীয়ত্ব বুঝাইতে হইলে' 
বিশেষণের প্রয়োজন হয়। কুকুব, বিডাল, উট, মহিষ প্রভৃতি শবগুলি সংস্কৃত 

শব্ষের নিয়মে ব্যবহাবকালে লিখিত ভাষায় কুকুরী, বিভালী, উদ্ী, মহিষী হইয়া 
থাকে, কিন্ত কথিত ভাষায় এবপ ব্যবহার হাস্যকর ।” 

৪..ঘ. স্ত্রী প্রত্যয় 

কোনো কোনো বাংল! শবকে শ্ত্রীলিঙ্গে পরিবতিত করিতে হইলে 
বিশেষণের আশ্রয় লইভে হয় সত্য, কিন্তু অধিকাংশ শবই বিশেষ বিশেষ 
প্রত্যয়যোগে সত্রীলিঙ । 

৪, গ্ঘ; সংস্কৃত প্রত্যয় 

১. অকারাস্ত শবেব উত্তর আ৷ প্রত্যয় কবিধা স্্রীলিঙ্গ শব পাওষা যায । 

যেমন, চপল চপলা, প্রথম প্রথমা, পবম পবমা, শুদ্ধ শুদ্ধা, বিবদম।ন বিবদমানা, 

বিবাহিত বিবাতিতা। 
২, অক-ভাগাস্ত শব্ষেব উত্তব আ' প্রত্যয কবিলে অক স্থানে ইক হয়। 

যেমন,--পালক পালিকা, পাচক পাচিকা, গায়ক গাধিকা, নাষক নাধিকা» 
পাঠক পাঠিকা । 

৩, গৌব, কুমাব, কিশোব প্রভৃতি শব্দেব উত্তব ঈ প্রত্যয় হয । যেমন, 

গৌব গৌবাঁ, কুমাব কুমাবী, কিশোব কিশোরী । 
৪, জাতিবাচক অকারাস্ত শঝেব উত্তব ঈ প্রত্যয় হয। যেমন,-ব্যান্ 

ব্যান্ী, সিংহ সিংহী, মুগ মৃগী । 

৫, ঈ প্রত্যঘ হইলে মনুন্য ও মস্ত শব্েব য লোপ হয়। যেমন,_মতন্ত 

মৎসী, মন্য্য মনষী । 

৬. খাকাবাস্ত শবেব খ স্থানে বী হয। যেম্ন,_দাতৃ দাত্রী, কর্তৃ কর্তী। 

প. ইন্ভাগাস্ত শব্দেব উত্তর ঈপ্রত্যয় হয়। যেমন,-ধনিন্ (ধনী) 
ধনিনী, কামিন্ (কামী ) কামিনী, মানিন্ (মানী ) মানিনী, তপষ্িন্ (তপস্বী) 

তপন্থিনী। 

৮* মান্ ও বান্ প্রত্যয়যুক্ত শবঝেব স্ত্রীলিে মান্ স্বলে মতী এবং বান্ 

"স্থলে বতী হয়। যেমন,_গুণবান্ গুণবতী, দন্বাধান্ দষাবতী, পুণ্যবান্ পুণ্যবতী, 

ধন বুিমতী। 
৯, পত্বী অর্থে জাতিবাচক অকারাস্ত শবের উত্তব ঈ হয়। যেমন, 

ব্রাহ্মণ ব্রা্মণী, শুদ্র শৃদ্রী, গোপ গোপী। 
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১০, পত্বী অর্থে ভব, সর্ব প্রভৃতি শব্জের উত্তর আনী প্রত্যয় হয়। যেমন, 
ভব ভবানী, সর্ব সর্বানী, ইন্দ্র ইন্দ্রাণী । 

১১, হিম, অরণ্য প্রভৃতি শবের উত্তর আনী প্রত্যয় হয়। যেমন,--. 

হিম হিমানী, অরণ্য অরণ্যানী | 

১২, বন্ত্রীহি সমাস হইলে অবয়ব-বাচক শবের উত্তর বিকল্প ঈ ও আ 

হয়। যেমন--চন্দ্রমুখ, চক্জ্রমুখী ও চত্জ্মুখা, স্থফেশ স্থকেশী ও সুকেশা। 

১৩, অবয়ব-বাচক শবের উপধা অর্থাৎ অস্ত্য বর্ণের পূর্ব বর্ণ সংযুক্ত হইলে 

তাহাদেব উত্তব আ হয়। যেমন,-স্বগনেত্র মৃগনেতরা। কিন্ত অঙ্গ, গাল্র, 

কর্ণ, দস্ত গ্রভৃতি শব্েব উত্তর আ এনং ঈ উভয়ই হয়। যেমন, _কৃশাঙ্গা রশাঙগী, 
মৃছগাত্রা শৃহুগাত্রী | 

১৪. যে সকল অবয়ুব-বাচক শবে দুইয়ের অধিক ম্বববর্ণ থাকে তাহাদের 

উত্তব আ হয়। যেমন,__সবগনষন মুগনয়না, চন্দ্রবদন চন্ত্রবদনা | 
১৫, বন্ত্রীহি সমাসনিষ্পন্ন শব্ষেব উত্তব ঈ হয়। যেমন,_চতুষ্পদ চতুষ্পদী, 

ত্রিপদ ত্রিপদী । 

১৬. গুণবাচক উকাবাস্ত শবেব উত্তব বিকল্লে ঈ হয়। গুক গুরবা, গুরু; 
সাধু সাধবী, সাধু। 

১৭, এমন "অনেক শব্দ আছে স্ত্রীলিঙ্গে ও পুংলিঙ্গে যাহাদেব রূপ স্বতস্ত্র। 

যেমন,__-পিতা মাতা, ভ্রাতা ভম্রী, পুরুষ স্ত্রী, কন্ঠ। জামাতা । 

৪. ঘং বাঙ্গাল। স্ত্রী প্রত্যয় 

১, কতকগুলি খাটি বাঙ্গালা শবে ই ও ঈ প্রত্যয় যোগ কবিয়া স্ত্রীলিঙ্ 
কবা হ্য। যেমন,-_কাকা কাকী, মামা মামী, বুডা বুডী, দাদা দিদি, ঘোডা ঘুড়ী, 
বামুন বামনী, থোকা খুকী, অভাগা! অভাগী, খাদা খেদী, নেকা নেকী। 

২, কতকগুলি শব্দে নী গত্যয় হয়। স্থল বিশেষে এই প্রত্যযেব পূর্বে 

আ বা ই আগম হয। যেমন,-কলু কলুনী, তেলী ভেলিনী, গয়লা গ্গলানী, 
মালি মালিনী, ধোবা ধোবা নী, নাপিত নাপুতানী, চাকর চাকবাণী, বাঘ বাধিনী, 
চৌধুরী চৌধুবাণী। নী স্থলে কেহ কেহ নি লিখেন। 

৩, “কৃতকগুনি সংস্কত শব বাঙ্গালায় স্ত্রী প্রত্যয় গ্রহণকালে সংস্কৃত 

নিম্নম রক্ষা করে না। যেমন,--সিংহিনী (সিংহী ), গৃধিনী (গৃত্রী ), অধীনী 

€ অধীনা ), হংসীনী (হংসী ), স্থকেশিনী ( স্থকেশী ), মাতঙ্গিনী ( যাতঙদী ), 
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কুরঙ্গিনী (কুরঙ্গী), বিহঙ্গিনী (বিহঙ্গী ), তৃজঙ্গিনী (তুজ্্গী ), হেমাঙ্গিনী 
€ হেমা) )1”% 

৪. কয়েকটি শব আছে পুংলিঙ্গে এবং স্ত্রীলিঙ্গে যাহাদের রূপ স্বতুন্ত্। যেমন, 

পুরুষ মেয়ে, মন্দা মাদী, এড়ে বকনা, বর কনে, বাব। মা, মেয়ে জামাই, 
ভাই বোন, সাহেব মেম, ব1 বিবি, কর্তা গিশ্রী, শ্বশুর শাশুড়ী, বাদশা বেগম। 

৫, শবের শ্্রীলিঙ্গে ইয়া স্থলে ঈ প্রত্যয় হয়। যেমন,--ঘরতাঙ্গানিয়া 
শ্বরভাঙ্গানী, পাড়ারুছুলিয়৷ পাড়ার্কুদুলী, কীর্নিয়া কীর্তনী, মনমাতানীয়া 
মনমাতানী। 

সংস্কত ভাষার মত বাঙ্গালা ভাষায় স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের বিশেষণ সাধারণতঃ 

স্ত্ীলিক্গ হয় না। তবে সংস্কৃত শব্ধ ব্যবহাব করিবার সময় স্বীলিঙ্গ শবের 
বিশেষণকে কখনে। কখনো স্ত্রীলিঙ্গস্থচক করা হয়। 

আমর] বলি,_-হুন্দব মেয়েটি, মিষ্ট কথা, তীস্ক বুদ্ধি, ্রগাচ শর্া। আবার 

সংস্কতের অন্ুকবণে এরপ প্রয়োগও হইয়! থাকে,-- চঞ্চল! লক্ষ্মী, পল্পবিনী লতা, 
কনিষ্ঠ অঙ্গুলী, বুদ্ধিমতী ঝ।লিকা। 

বাঙাল শবেও কখনো! কখনে! এইবপ হয়। যেমন,--ঘরভাঙ্গানী বউ, 

উচকপালী মেয়ে। 

দেশবাচক শব্ধ পুংলিঙ্গ হইলে৪ অনেক সময় স্্রীলিঙগকপে ব্যবন্ৃত হয়। 

'যেমন,--ভাবতমাতা, বঙ্গজননী, দেশমতৃক। । 

স্্রীপ্রত্যয়-বিষয়ক প্রধান বিধিগুলি সংক্ষেপে বণিত হইল । অনেক বিধিব 

আবাব ব্যতিক্রম আছে। 

নিয়ে স্ত্ীলিঙ্দ ৰপসহ কযেকটি শব্দেব তালিকা দেওয়া হইল-_ 
পুংলিহ স্্রীলিঙ্গ পুংলি সত্রীলি্গ 
বালক বালিকা প্রথম প্রথম! 

পাচক পাচিকা দ্বিতীয় দ্বিতীয়া 
গায়ক গাষিকা অধম অধম! 

নায়ক নায়িকা মধুর মধুবা 
বাদক বাদিকা , দীন দীনা 
পালক পালিক। সরল সরলা 

তারক তারিক! (ত্রাণকত্রী) কঃ ক্ষ 
তারকা (নক্ষত্র) বৃদ্ধ বৃদ্ধা 

* শরন্থতদ্ব, রবীজ্রনাথ ঠাকুর 



পুংলিঙ্গ স্বীলিঙ্গ 

কোকিল কোকিল 

"অজ অজা 

বৎস বৎস৷ 

অশ্ব অশ্থা 

বস বৈশহ্া 

বৈষ্ধ বৈষ্যা 

ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়াণী (জাতি) 

ক্ষত্রিধী ( ভার্ষা ) 

শুর শৃদ্রা (জাতি ) 

শৃদ্রী (পত্বী) 

তূর্য সূর্যা, সুরী 

শুর্পণখ শূর্পণখা (নাম ) 

ম্বগনেত্ মবগনেত্রা 

কশজ কৃশাঙ্গা, কুশাঙ্গী 

বিশ্বোষ্ঠ বিদ্বোষ্ঠা, বিদ্বোঠী 

কুন্দদস্ত কুন্দদস্তা, কুন্দদস্তী 
কোকিলক£ কোকিলকণ্ঠা 

ফে[কিলকষ্টী 

নর নারী 

ঈশ্বর ঈশ্বরী 

দেব দেবী 

কিশোর কিশোরী 

স্ন্দর স্থন্দরী 
ব্রহ্মা ্রহ্মাণী 

শ্রীমান্ শ্রীমতী 

বুদ্ধিযান্ বুদ্ধিমতী 
সং সতী 

প্রেমমী 

পুংলি্গ স্বীলিঙ্গ 

মানব মানবী 

ব্রাহ্মণ ্রাহ্মণী 

হরিণ হরিণী 

গোপ গোপা 

সিংহ সিংহী 
(খাটি বাঙ্গালায় ) সিংহিনী 

ব্যাস্ত ব্যান্্রী 

গর্দভ গর্দভী 

গো গবী 

মানুষ মানুষী 

ষগ মৃগী 
হয় হ্য়ী 

মৎস্য ম্ত্সী 

প্রাকৃ প্রাচী 
প্রত্যক্ গ্রতীচী 

উদকৃ উদীচী 

নিশাচর নিশাচরী 

দশম দশমী 

বোডশ ষোড়শী 

ভয়ঙ্কর ভয়ন্করী 

নর্তক নর্তকী 

চতুষ্ট চতুষ্টয়ী 

বক্ষণ বরুণানী 

ইন্দ্র ইন্দ্রাণী 

মাতুল মাতুলানী 
যাতুলী, মাতুলা 

শিব শিবানী, শিব। 

হিম হিমানী 

* মাতুলী ও ষাতুল!| বাঙ্গালা ব্যবহৃত হয় না। 



হার 

পুংলিজ সত্রীলিঙ পুংলি্গ স্্রীলিঙ্গ 

চণ্ড চণ্ডী, চণ্ডা অরণ্য অরণ্যানী 

চন্্মুখ চন্্রমুখী বন যবনানী 
স্থকেশ স্বকেশী, স্থকেশা পতি পত্বী 

(খাঁটি বাঙ্গালায় স্বকেশিনী ) রাজা বাজ্জী 
ধনবান্ ধনবতী সম্রাট সমজ্জী 

পুত্রবান্ পুত্রবতী খ্যাতনামা খ্যাতনায়ী 
কর্তা কী বু মু মু 
ধাতা ধাত্রী সাধু সাধবী, সাধু 
দাতা দ্াত্রী গুরু গুবর্বা, গুরু 

জনয়িতা জনয়িত্রী বহু বহুবী, বনু 

তপস্থী তপস্থিনী তন্ন তন্, তন্ 
মানী মানিনী শ্বশুর শখ 

(খাটি বাঙ্গালাষ শাশ্তডী ) 

সখি সখী পিতা! মাতা 

ভব ভবানী পুত্র কন্যা 
শর্ব শবাণী বব বধু 

রুদ্র রুদ্রাণী ভ্রাতা ভগিনী 

নিশ্নলিখিত স্ত্রীলিঙ্গ শবগুলিব অর্থ ও কপ লক্ষণীয় ঃ 

পঞ্চপতি ইহাব পঞ্চপত্তী 

সমান পতি ইহার সপত্বী 

অন্তবে সম্ত।ন আছে ইহাব অস্তবত্ী 

সুন্দর দস্ত আছে যাহার নদস্তী 
বস্তার সভায় উরু যাহাব রস্তোরু 

৪. খত. নিত্য-স্ট্রীলিঙল শব্দ 

মতি, শ্রেণী(-ণি), বুদ্ধি, রাজী(-জি), গতি, বাত্তি-ত্রী), ভক্তি, রজনী(-নি)ঃ 
স্তুতি, আবলী(-লি)। 

নদী, দিকৃ, ভূমি, রাত্রি, লতা, বিদ্যুৎ প্রভৃতি বোধক শব্ধ, তা ও 

তি প্রতয়াস্ত শব্ধ এবং গঙ্গা, উম! প্রভৃতি কতকগুলি আকাবাস্ত শব্দ 

নিত্য-স্রীপিঙ্গ । 
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অনুশীলনী 
১। নিম্নলিখিত শবগুলিব লিঙ্গ পবিবর্তন কর £ 

জ্োঠা, মানুষ, মহন্ত, গুরু, লঘু) মাতুল, ষ'ড, ব্রাহ্মণ, ব্রক্ষা, পতি, ইন্তর 
শৃর্র, ক্ত্রিষ, মানুষী, শর্বাণী, যুবতী, শ্রীমতী, নাবায়ণী, মা, বোন, ঘরভাঙানী, 
নাগ, জনয়িত্রী, ধাত্রী, পিতামহী, বকনা, তাবকা। 

২। নিষ্বোদ্ধত অনুচ্ছেদের অন্তর্গত স্ত্রীলিঙ্গ শব গ্ুশ্গিকে পুংলিঙ্গ কব £ 

সেই কুমারী সঞ্চাবিণী ইন্দ্রনীলমণিনিমিত পুত্তলিকার ন্যায়। সেনিদ্রার 

মত লে চনগ্রাহিণী, অশবীবিণীর মত ম্পর্শবঙ্জিতা, চিন্রলিথিতাঁব মৃত শুধু দর্শনীয়া, 
মুীব হ্যায় মনোহবা। 

৩। খাটি বাঙ্গালা শৰকে স্ত্বীলিঙ্গে পবিণত কবিবার জন্য সাধাবণতঃ কি 

কি প্রত্যষ প্রযুক্ত হইযা থাকে? উদহরণ সহযোগে প্রদর্শন কর। 

৪ | নিম্নলিখিত শবগুলিব গুদ্ধি-অশুদ্ধি বিচাব কব £ 

হেমাঙ্গিনী, সকেশিনী, ব।খিনী, হংসিনীঃ ভারতক্ননী, বঙ্গমাতা ৷ 

৫1 একপদে বপাস্তবিত কর £ 

উচু কপাল ষাহাব সেই (শ্ত্রীলোক ) 

কৌদল কবে যে সেই রি 
চিকণীব মত ঈাত ধাহাব সেই ” 
পঞ্চ পতি যাহার সেই 

হাড জ্বালায় মে সেই ট ৪ লেনে কেও 

৫. বচন 

যাহাব ছাব! ব্যক্তি বা বস্তব সংখ্যা নির্দিষ্ট হয় তাহারই নাম বচন। 
বিশেষ্য এবং সর্বনাম পদেবই বচন-বিভেদ আছে। 

বাঙ্গানাস্ন দুইটি বচন আছে--একবচন ও বন্ুবচন। একটি বস্ত বা ব্যক্তি 
বুঝইতে একৰচনেব এবং একাধিক বস্ত বা ব্যক্তি বুধাইতে বহুবচনেব প্রয়োগ 
হয়। বাঙ্গালায় ছ্বিবচন নাই । 

বা, এব গুলা, গুণি প্রহ্থতি বিভক্তি যোগে একখচন বনুনচনে পরিণত 

হয়। যেমন,-মেযষেবা, সোকে ( বলে ), বালকেবা, লোকগুলি, ছেলেগুলি, 

ঘরগুলি, আমবা, তোমবা, ইহাঁবা ইহাদেব, তাভাদিগেব । 
জাতি বা শ্রেণী-বাচক বিশেম্তপদ বহুবচনের বিজ্তক্তিযুক্ত না হইয়াও 

ধন্ুবচনের ভাব প্রকাশ করে। যেমন,--গোরু ঘাস খায়, ক্ষত্রিয়ের কাজ যুদ্ধ 
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করা, গুরুজনকে ভক্তি করিও । কিন্তু এই জাতি বা শ্রেী-বাচক শব 
বিশেষভাবে নির্দিষ্ট হইলে বহ্ুবচনের বিভক্তি গ্রহণ করে। যেমন,--গোরুগুলি 
ঘাস খাইতেছে। এস্থলে কয়েকটি গোকু নির্দিষ্ট হইয়াছে । 

সব, সকল প্রভৃতি সর্বনাম শব্দ বিশেষ্তের পূর্বে বসিয়া উহার বহুবচন 
সুচিত কবে। যেমন,_সকল লোক, সব দেশ, অনেক কথা, কষেকটি ছেলে, 
বছ দিন। 

ছুই, তিন প্রভৃতি সংখ্যাবাচক শব্ধ বিশেষ্তের পূর্বে বসিয়া বিশেস্যকে 
বহ্ুবচনে বপান্তবিত কবে । যেমন;-_ছুই ক্রোশ, তিন মাস, চাব হাত, সাত বাব । 

গণ, দল, সমূহ, বুন্দ প্রভৃতি শব বিশেস্েব পবে বসে । যেমন, _-দেবগণ, 
সেনাদল, জাতিসমূহ, ছাত্রবৃন্দ। 

চলিত বাঙ্গালাষফ ঝাঁক, গোছা, আটি প্রভৃতি শবযোগে বিশেষে 

বহুবচন কবা হয। বল। হয়,--পাখীব ঝ'।ক, চাবি গোছা, খডের আটি। 

অথবা--এক-ঝ"াক মৌমাছি, ছু-গোছা চাবি, দশ আটি খড ৷ 
পত্র শব্দেব যোগে কয়েকটি শব্দেব বন্ুবচন হয। যেমন,_খবচপত্র, উধপব্র, 

চিঠিপত্র, পু'থিপত্র, হিসাবপত্র । 
উপাদ।ন, গুণ ও ভাববাচক শবেব পহুবচন হয় না। তবে আবধিক্য-ব।চক 

শব্দেব সহযোগে পবিম।ণেব প্রাচুষ স্ুচিত কবা হয। যেমন,__এক-মান্ষ 
জল, এক-ক।ডি ভাত। গুচুব খাদ্য» অনেক আশ। । 

পবিম'ণের আধিক্য বুঝাইবাব জন্ত বাঙ্গালায় শব্ঘদ্বৈত ঘটে । যেমন,-_ 
কলসী কলসী জ্জল, বাটি বাটি ছুধ, হাড়ি হাডি ভাত, মুঠা মুঠা টাকা, ঝুডি 
ঝুডি আম। 

সময়ের বনুত্ব বুঝাইবাব জন্য শব্দদৈত করা হ্য। যেমন,_বাব বাৰ 
বলিষাছি, দিন দিন এক কথা শুনিতে পাবি না । 

একার্থক বা নিকটার্থক ছুই শব্েব শবদৈত সহযোগে বহুবচন সুচিত হণ । 

যেমন,২-কাজ-কর্ম, ছেলে-পুলে, জীব-অজন্ত, গবীব-ছুঃখী, দে।কান-হট, মুটে- 

মজুব, বন-জঙ্গল। কোনও কোনও যুগ্বশব্দেব একাংশ অনেক সময় অর্থহীন 
দেখা যায় । যেমন, -বাকব, ধাসন-কোসন । 

বাঙ্গালায় "* এবং “ যোগে আব এক বকমের শবদৈত হয। যেমন,_- 
ভাত টাত, মাছ ফাছ, যাস্থয টানুষ, বক্তৃতা! ফক্তুতাব (দিন আব নাই )। মনে 
রাখিতে হইবে তুচ্ছার্থে “ফ'য়ের প্রয়োগ হয়! 

বহ্ছবচন-বাচক প্রত্যয় পরে বসিলে পূর্বে আর কোনও বহুবচন-বাচক শব্ধ 
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বলিবে না। যেমন,--অনেকশুলি লোক, লোকগুলি। কিন্ত অনেক লোক- 

গুলি অশ্ুদ্ধ। সভায় গায়কগণ উপস্থিত ছিলেন অথবা সভায় অনেক গায়ক 

উপস্থিত ছিলেন , কিন্তু যদি বল] হয়-_-সভায় অনেক গায়কগণ উপস্থিত ছিলেন» 
তাহা হইলে তুল হইবে । 

অনুশীলনী 
১। একবচন শবকে কিবপ বহুবচন কবা হয তাহা! দৃষ্টান্ত প্রদর্শনপূর্বক 

উল্লেখ কব। 

২। নিম্নলিখিত বহুবচন শব্খগুলিব মধ্যে অর্থেব িবপ বিভিন্নতা আছে? 

ছই দিন দিন দুয়েক 
লোকে (বলে ) লে।কগ্ুলি €( বলে) 

কয়েক হাডভি ভাত [ডি হাভি ভাত 

মুডি-টুডি (খা9) মুডি-ফুডি (ভাল লাগে না) 
চাকব দুইঙ্গন (পলাইযাছে) চাকব-বাকর (পাওয়াই কঠিন ) 
৩। নিমলিখিত বাক্যগুলিব মধ্যে যে কয়টি বিশেষ্য এবং সবনাম পদ আছে 

তাহারে বচন |নর্ণয কব £ 
ক. যখন বগখর উপদ্রব ছিল তখন বার ভয় দেখাইয়। ছেলেদের ঘুম পাডাইত। কিন্ত 

ছেলেদের পক্ষে বগীর অপেক্ষ! ইংরাজীর ছাবিবিশট! অন্বর যে বেশী ভয়ানক সে বিষযে কাহারও 

দ্বিমত হইতে পারে না। 

থ. ছোটলোকের মধ্যে পাঠশালা খুগে তাৰ ছেলেদের শিক্ষ! দেবার সংকল্প তোমার 

বিডস্বনা । 

গ. বিশ্বামিত্র গদ! ছুডিলেন, আর তাহার সংগৃহীত নিহারিকাসমুহ যে যেদিক হইতে 

আসিয়াছিল, ভীমবেগে সে দেই দিকে চলিয়! গেল। 

৬. পুকুব 

বাঙ্গাল ভাষায় তিন পুরুষ। আমি, আমরা-_-উত্তম পুরুষ! তুমি, তোমবা 
মধ্যম পুরুব। ইহা ব্যতীত আর সবই প্রথম পুরু । যেমন,__তুমি 
যে কথা বলিবে আমি তাহাই শুনিব। এই বাক্যে তুমি মধ্যম পুরুষ, আমি 
উত্তম পুরুষ এবং কথা এই বিশেন্ত পদ ও তাহা! এই সর্বনাম পদ প্রথম পুরুষ 
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ব্যক্তিবাচক সর্বনাম শবের প্রথম পুরুষে ছুই রূপ--সামান্ ও গুরু। 
সামান্ত গুরু 

সে তিনি 

উহা উহা 
যে ধিনি 

ইহা ইহা 
মধ্যম পুকষে সর্বন'মের তিন বপ- তুচ্ছ, সামান্ত এবং গুরু । যেমন,_- 

তুচ্ছ '  সামান্ত গুরু 

তুই তুমি আপনি 
উত্তম পুরুষে বূপভেদ নাই । 

অনুশীলপী 
১1 সর্বনাম শব্দের মধ্যম পুকষের কয রূপ? 

২। বাঙ্গাল! ব্যাকরণে ঝয়টি পুকষ ? 

৭ গঅব্যয় 

লিঙ্গ; বচন বা বিভক্তিভেদে যে শবেব রূপ পরিবতিত হয় না, তাহাবই 
নাম অবায। প্রয়োগ ও অর্থভেদে অব্যয় নান। শ্রেণীব। 

সংযোজক অব্যয--আব, কিন্তু, নচেৎ কিংবা; তবু) যদিও। 

সন্বোধন-সুচক অব্যয--ওহে, ওগে।১ ওবে, হাগোও হে। 

পদান্থয়ী অব্যয়--পবস্ত, অবধি, দ্বারা, বিনা, পিছু, ন।গাত। 

বিশ্ময়বচক অধ্যয়--ও, ও বাবা, বাপবে, আ্যা। 

করুণাবাচক অবায়--আহা, আহা বে, মবি মবি, আহা! হা, হায় হায। 

ঘ্বণ[বাচক অব্যয়-_ছিছি, বাম রম, দূব দূব, রামঃ। 

প্রশংসাবাচক অব্যয- বাঃ, বেশ, সাবাশ, বলিহাবি, বেড়ে, বছৎ আচ্ছা, ধন্যাধন্য । 
সম্মতিবাচক, অব্যয়- হী, হ্যা, আজ্ঞে হা, আজ্জে, তা! বই কি, বটেই তো । 
অসম্মতিবাচক অব্যয়-_-না, আদে না, কখনো না, না তো। 

প্রশ্নবাচক অব্যয়--কি? নাকি? তো? 

তুলনাবাচক অধ্যয়-ন্যায়, মৃত, মতন। 

এতঘ্যতীত বাক্যালংকাবে কতকগুলি অব্যযের স্বার্থে ব্যবহার হয় । যেমন,- 

এক য়ে ছিণ রাজা, “ছয় না! মাসের শিশু গো হইল যখন”, সে কে 

বটে হে! এই বাক্যগুলিতে যে, না, গো! এবং হে শব অব্যয় । 
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কোনও কোনও অব্যয় বহু অর্থে ব্যবহৃত হয়। এক "না এই অব্যন্টি 
টা রাভারারডাররা 

১, বৈপরীত্য- নাপাজ্যিমানে, নাচার, নাহক । 

২, অসম্মতি-_এ বিষয়ে না কবিও না। নাকে হ। করা শক্ত। 

৩, অন্ুবোধ--একটি গল্প খল ন!। 

৪, আদেশ -দ।ও না। 
৫ 

ঙ , হ-আজ আব যেও না, না, ধেতেই হবে । 

৭, অবধাবণ-_মনুষ্য কে? না, যে দয়ালু। 

৮. নিষেব--কবিও না। 

৯, পাদপুবণ__উত্তব্যা না গ্যাবো পাহড ছয় মাস্তা৷ পথ। 

তাহাব উত্তবে আছে হিমানী পর্বত। 

ই|টিয়! ন! যাইতে কন্ঠাব পায়ে পড়ে চুল। 
মুখেতে ফুটিযা উঠে কনক টাপাব ফুল । 

১০। অন্থকাব_ দুভদ[ড, ধনণন, ঢং২৯ শনখন, মডমড় । 

৮. উপসর্গ 
প্র, পবা, অপ, সম্, নি, অব, অন্ধ, নিরু, ছুর্, বি, অধি, স্থ, উৎ্, পবি, প্রতি, 

অতি, অভি, অপি, উপ, আ+-_-এই গুড়িটি অব্যয় ধাতুব সহিত যুক্ত হইয়া উহার 
অর্থেৰ পবিবর্তন ঘটায £ এই অধ্যবগ্থপিব নাম উপসর্গ । উহাদের মধ্যে অপি 

এই উপসর্গটিব ব্যবহ!ব অতি বিবল। 

যুজ, ধাতুব অর্থ যোগ কব|। কিন্তু প্র, বিঃ নি, অনু, উজ প্রন্তি উপসর্গ 

যে।,গ উহারই অর্থ হয--( প্রয়েগ ) ব্যথহার, (বিয়েগ ) বিচ্ছেদ, (নিয়োগ ) 

ভার অর্পণ, ( অনুযে।গ ) নালিশ, ( উদ্যে।গ ) উপঞ্ম, ( অভিযে।গ) দোষারোপ । 

৮, ক. উপসর্গযোগে নিষ্পল্ন কয়েকটি শব্ধ 
প্রকার, প্রকাশ, প্রকোপ, প্রথ)াত, প্রণাম, প্রচার, প্রভাপ, প্রণীভ, প্রতা রণ, প্রজ্ঞা 

প্রজ্বালত, প্রলব, প্রভেদ, প্রহার । পরাজয, পরাভব। অপকষ, আঅপকান। সংক্ষেপ, সংখ্যা, 

সংগ্রহ, সংশোধন, সংসার, সংস্কার, সংহত, সংহ্রণ, সন্মেলনে। নিয়ত, নিগম, নিশ্রহছ, 
নিপান, নিদাকণ, নিবি, নিধম, নিযোগ। অবকাশ, অবগত, অবদান, অবধারণ, অবগত, 

অবমান, অবরোধ, অবলেপ, অবলেহ, অবস্থ।, অনুকরণ, অনুকূল, অনুভব, অন্ুগ, অনুজ, 

অনুগ্রহ, অনুবাদ, অনুমান, অনুরাগ, অনুরোধ, অনুশোচনা, অনুশীলন । নিরলম্ব, নিরর্থক, 

নিরশন, নির্যাতন । ছুর্গ, দুর্গম, ছুপ্পাপ্য। বিকট, বিক্ষেপ, বিক্ষোভ, বিচ্যুত । অধিকার, 

(গ) 
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অধিগত, অধিবাস, অধিষ্ঠান। সুগম, স্রবিদিত, সুবোধ, সৃযোগ, উচ্ছেদ । উচ্ছবাম, উৎকট, 

উৎকীর্ঘ, উৎকর্ষ, উৎক্ষেপ, উৎসর্গ, উৎসাহ, উদ্গত, উদ্দীপন, উদ্ধার, উন্মত্ত । পরিখ্যাত, 

পরিগ্রহ, পরিচয়, পরিচধ্যা, পরিচালক, পরিতোষ, পরিত্যাগ, পরিশ্রম, পরিদৃগ্যমান, পরিপূর্ণ, 

পরিহাস, পরিহার । প্রতিকার, প্র-তগ্রহ, প্রতিজ্ঞা, প্রতিষ্ঠা, প্রতিহারী। অভিহনন, 

অভিবাদন, অভিভাবক, অভিমত, অভিমান, অভিলাব, অত্যর, অতুযুক্তি। অতিরেক, অতিমান, 

অতিশয় । উপকরণ, উপকার, উপকৃত, উপগত, উপদষ্ট, উপদেশ, উপলয়ন, উপনীত, উপবাস, 

উপহার । আকাওঘ, আচার, আধার, আবরণ, আবাস, আবঢ, 'আন্বত। 

অনুশীলনী 
১। উপনর্গ কাহাকে বলে ? 

২। বিভিন্ন উপসর্গ যোগে আকাব, সংঘ।ত, প্রণাম, বিহাব, নিপাত, 
অবচ্ছেদ, অন্রবাগ, পবিচয়,-এই শবগুলিব কত বকম, ৰপ এবং কত বকম 

অর্থ হইতে পাবে, তাহ] ভিন্ন ভিন্ন বাক্যেব সাহায্যে প্রদর্শন কব। 

৩। নিম্নলিখিত শব গুলিব পার্থ উপযুক্ত উপসর্গ বস19 £ 
ভাস (ঠাষ্টা )। জ্ঞান (চিহ্ন )। 
_জ্ঞেম (যাভা কষ্টে জান। যাষ)। -_পন্ন (জাত)। 
সারা (সহজে সাধন যোগ্য )। -ঙঞ্জন (ঝড) 

-_লভ(বাহা সহজে লাভ করা যায )। 

পপ অহন হেট 

৯, কারক 

ক্রিষাব সহিত যাহাব সন্দ্ধ আছে তাহার নাম কাবক, কাবক ছ্ষটি। 

কর্তুক[বক, কর্ম-কাবক, কবণ-ক!বক, সম্প্রদান-কাবক, অপাদন-কাবক, 

অপিকবণ-কাবক । | 

** ক. কর্তৃকারক ব| কর্তাকারক 
যাহাব দ্বব!। ক্রিষ। সম্পার্দিত হয তাভাব নাম কর্ত| | 
বাম খনে গিযাছিলেন। গোক দ্ধ দ্েেয। প্রথম ব।কো গিযাছিলেন 

ক্রিযাব কত! ব।ম এখং দ্বিতীষ বাক্যে.দেয ক্রিযাব কর্ত। গেক। স্থতখ|ং রাম 

ও গোক কর্তুকাবক। 
কোনো কে।নে। বাক্যে কর্তা উদ্ধ থাকে । যেমন-_খাড়ী যাও । কবে 

এখানে বাঁসিবে ” এই ছুইটি বাক্যে তুমি বা তোমবা উহ আছে। কর্তা 
ভিন্ন বাক্য কখন? সম্পূর্ণ হয় ন!। 
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৯. খ. কর্মকারক 

যে পদ ক্রিয়ার বিষয় তাহাই কর্ম। 

বিভা ইছুর ধবে , এই বাক্যে ধরে ক্রিয়াব বিষয় হইল ই্বুব। বিডাল কি 
ধবে?_-ই্ছব। স্ৃতরাং ইদুর প্টি কর্ম-কাবক। 

৯, গা. করণ-কারক 

যে পদ ক্রিয়! সম্পাদনের সহায় বা উপাষ তাহাই করণ। 

মন দিয়। পড। আমাব দ্বাবা হইবে না । এটি পায়ে চলাব পথ। তুমিকি 
হাতে মাথা কাটিবে নাকি? এই বাক্যসমূহে মন দিযা, আমার দ্বারা, পায়ে এবং 

হাতে এই পদ কয়টি কবণ-কাবক। উহ।রা যথাক্রমে পড, হইবে, চলার এবং 

কাটিবে ক্রিয়া সম্পাদন কবিব।ব সহায। 

৯, ঘ. জন্প্রদদান-কারক 

যে পদ ক্রিমাব পার না উদ্দেশ্ট বুঝায় তাহাই সম্প্রদান। 

দবিদ্রকে বন দ|ও। আমাষ কিছু খাওযাইতে পাব? এই বাক্যগুলিতে 

দবিদ্রকে ও আমাষ এই ছুটি পদ সম্প্রদ/ন-কাবক । কাবণ, এ ছুইটি পদ 

যথাক্রমে দাও ও খ। য় তে ক্রিয়া পান্র। 

৯, ৬, অপাদান-কারক 

যাহা হইতে ক্রিষব ক।জ সম্প[দিত হয তাহাই অপাদান। 

মেঘ হইতে বুষ্টি পড়ে । ফুল হইতে ফল জগ্মায়। কাহার কাছে একথা 

গুনিলে? সঙ্জনেব নিকটে কোন বস্ যাক্রা কবিয়। যদি ব্যঘথকাম হইতে হয় 

তাহ'তেও ছুঃখ নাই। 

উল্লিথিত বাক্যসমূহে মেঘ হইতে, ফুল হইতে, কাহাব কাছে, সঙ্জনের 

নিকটে--এগুলি অপাদ।ন-কারক। | 

চলিত ভাষায ঠেঙে, থেকে, ত*তে প্রভৃতি যোগে অপাদ্দান কাবক হয়। 

লোকটা ভাবী রুূপণ, এব ঠেডে একটি পথম আদায় কবা যাবে না। বন 

থেকে বেবোল টিয়ে, সোনার টৌপর মাথায দিয়ে। জল হ'তে বাম্প আবাব বাষ্প 

হ'তে জল। 

এস্বলে- ওর ঠেডে, বন থেকে, বা্প হ'তে, জল হ'তে--এই পর্দগুলি 

অপার্দান কাবক। 
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৯, চ. অধিকরণ-কারক 

ক্রিয়াব আধারকে অধিকবণ বলে । 

অধিকরণ প্রধানত তিন প্রকার--আধাবাধিকরণ, কালাধিকরণ ও 

ভাবাধিকরণ। 

তিলে তৈল আছে। বনে ব্যাত্র বাস কবে। ত্বামচন্দ্র অযোধ্যায় রাজত্ব 
কবিতেন। চন্দ্রেও কলঙ্ক আছে। হৃদয়ে সাহস অবলম্বন কব। 

উল্লিখিত খাক্যগুলিতে তিলে, বনে, অযোধ্যায়, চন্দ্র, হৃদয়ে--এই শব কয়টি 
আধাবাধিকরণ। 

সন্ধ্যাকালে শীতল বাস প্রবাহিত হয়। “এমন দিনে তাবে বলা যায়।”» 

আগামী কল্য যদি না আসিতে পাব পবশ্ব অবশ্ঠই আসিও। “বাতে মশা দিনে 
মাছি, এই নিষে কলকাতা আছি ।” 

উদ্ধত বাক্যগুলিব মপো সন্ধ্যাকালে, ধিনে, কল্য, পবশ্ব, বাতে, দিনে--এই 
পর্দগুলি কাল|ধিকবণের উদ্াইবণ। 

স্য্য্যোদয়ে পদ্ম ফোটে । হাসিতে মুক্তা ঝবে। 
উপবেব বক্যগুলিতে “স্থয্যোদযে ও “হাসিতে ভাব।বিকবণ। 

৯, ছ. সম্বন্ধ পদ 

ক্রিয়াব সহিত অন্বয় থাকে না ললিয়! সম্বন্ধ কাবক নহে, সম্বন্ধ পদ । 

আমাব বই। তোম।ব ভাই। ফলেব বস। ফুলে গন্ধ। চোখের জল। 

ঠাদেব আলো । 

উল্লিখিত উদাহবণে আমাব, তোমাব, ফলেব, ফুলেব, চোখেব এবং চাদের 

এইগুলি সম্বন্ধ পদ । এই সমস্ত পদেব সহিত কোন ক্রিখাব অন্বয ঘটে নাই। 

৯, জ, অন্োধন পদ 

যে শবেব বা আহ্বান স্ুচিত হয় তাহাকে সম্বোধন পদ বলা হয। 

মহাবাজ, আদেশ কক্ন! “হে খঙ্গ! ভাগাবে তব বিশিধ বতন।” উদ্ধৃত 
বাক্য দুইটিতে মহাবাজ ও বঙ্গ শব সন্বেধন পদ । 

অনুশীলনী 
১। কাবক কাহাকে বলে? 

২। কাবক এবং পদ--ইহাদেব মধ্যে পার্থক্য কি? 

৩1 সম্বন্ধ ও সপ্োধন-_ ইহাব। কাবক নয় কেন? 
৪। কয়েকটি স্ববচিত বাক্যেব দ্বাবা সম্প্রদ।ন কারকেৰ প্রয়োগ দেখাও 
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১০. বিভৃক্কি 

১০, ক. প্রথম। 

কর্তৃবাচ্যে কর্তীয় প্রথম! বিভক্তি হয় ।--আকাশ নীল। মান্য চিরজীবী নয়। 

অসমাপিকা ক্রিযাব কর্তাতেও প্রথমা হয়।-_স্থ্য উঠিলে অন্ধকার দূব হইল। 
রোগী ওষধ খাইয়া সুস্থ হইয়াছে । 

কর্মবাচ্যে কর্মকাবকে সাধাবণতঃ প্রথম! হয় ।-_-রামের হাতে বাবণ নিহত 

হন। আমাব দ্বাবা একাজ হইবে না। 

১০. খ. দ্বিতীয়া 

কর্তৃবাচ্যে কর্মকাবকে দ্বিতীয়া বিক্তি হয়।--্বাল্সীকি রামায়ণ রচন! 

কবেন। তুমিকি চাও? 
সম্প্রদান-ক।বকে ৪ দ্বিতীয়া হয।--দবিদ্রকে অন্ন দান কব। গুরু শিহ্াকে 

বেদ অধ্যয়ন কবাইতেছেন । 

কর্ম ও ভাখপ।চ্যে কর্তায় কখনও কখনও দ্বিতীয়া হয়। কাল ভোমাকে 

আসিতে হইবে । 

১০, গা. তৃতীয়া ৮ 
কবণকাবকে তৃতীযা বিভক্তি হয়।-__খ।ক্যেব দ্বারা মনেব ভাব প্রকাশ করি । 

হাতে কাজ কব, মুখে হবি বল। 

১০. ঘ. পঞ্চমী 

অপার্দন-কাবকে পঞ্চমী বিভক্তি হয়।---অগ্রি হইতে উত্তাপ বাতিব হয়। 

হদয় হইতে মালিন্য দূর কব । জননী ও জন্মভূমি স্বর্গ অপেক্ষাও গবীয়সী | 

১০. ৬ যন্টা 

সম্বন্ধ পদে যী বিভক্তি হয। ফুলের গন্ধ । আগগুনেব শিখা । ঘরের কথা। 

হাতের কাজ। 

১০. চ.* সপ্তমী 
অধিকরণ-কারকে সঞ্ধমী বিভক্তি হম ।__-মাঠে মাঠে ধান। গাছে গাছে ফল। 

বাবু বাডী নেই। 

শব্দবিভক্তির সংখ্যা ছস্টটি। প্রথমা, দ্বিতীয়া, তৃতীকা, পঞ্চমী, যী এবং 

সপ্তমী । কেহ কেহ চতুর্থা বিভক্তির পৃথক্ অন্তিত্ব ্ বীকার করেন । 
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১. বিভক্তির চি 

এ, তে, কে, য় প্রভৃতি বিভক্তি-চিহ্ছ যে।গ কবিয়া ভিন্ন ভিন্ন কারক স্ুচিত 

হয়। প্রত্যেক বিভক্তির পৃথক চিহ্ন নাই। অনেক স্থলে অন্ত শব যোগ 

করিয়া ও কাবক নিষ্পন্ন হয়। 

১১. ক. প্রথম। বিভক্তির চিন 

সাধাবণতঃ কর্তৃুপবেব সহিত কোন বিভক্তি-চিহ্ন যুক্ত হয় ন|।--ম|ঠে গোক 
চবে। বাখল বাশা বাজায় । ভগ?।ন মঙ্গলময। ছেলেবা খেল। কবে, পক্ষিগণ 

উডিষ| নড়ায। মাগিগুল। ভন ভন কবিতেছে। 

কণ্ঠ! অনশিদ্দিষ্ট থ।কিণে কিৎণ! করণ প।চক ব| অধিববণ-ব[চক হইলে এ, 

য় তে, যেযোগ হয।--লোকে বল। গে।কতে ঘ'স খায। পাগলে কিন! 

বলে। ম্যালেব্যিয দেশটা ছ।বখ!ব কবিযা ধিল। “হ্বিষা 'আক্িকে ঘবে 

পবে সবে হ।স্ছে হেলাব হাসি” । 

সহযোগ বুঝাইলেও এ যঃ তে, যে|গ হয।--ডোমাম আমাম বাই চলো। 

বাজ।য বাজায যুদ্ধ কবে। জগিদাবে এঘন প্রতাপ যে বাঁদে-গকতে এক 

ঘাটে জল খায। 

১১. খ দ্বিতীয়৷ বিভক্তির চিত্ত 

ছ্বিতীষা বিভঞ্তিতে সাধ।বণতঃ কোন চিত যোগ তয় না। ফুল পাড়ি, কথা 

শুন, মুখ শে ডাক্ত!ব ড|ক, ছেলেদেব খাইতে দ।ও। 

কর্মপদ সুনির্দিষ্ট হইলে দ্বিতীযাষ কে যোগহয। আজ তিন দিন হইল 

গোক্টাকে খুজি প'ইতেছি না। ত্রাক্ষণগণকে শ্মন্ত্রর কৰা হইযাছে। 

ডাক্তাবকে ড|ক। মনে বাখিতে হইবে “ডাক্তাব ডাক* এনং “ডাক্তাবকে 

ডাক” এই ছুইটি বাক্যে অর্থেব তাবতমা আছে। প্রথম বাক্যে যে কোনো 

ডাক্তাবকে বুঝাইতেছে ৷ দ্বিতীয বাক্য বিশেব একজন ডাক্ত/বকে নির্দেখ 

করা হইতেছে । র 

কর্মপদ ব্যক্তির নাম হইলে কে যোগ হয়। তাজমহল দেখিলেই 

শাজাত|নকে যনে পডে। 

অচেতণ পদার্থ বা ষুদ্র-প্রাণিধাচক শব্দে সাধারণতঃ কে যোগ হয় না। 
বিশেষবপে নির্দিষ্ট করিতে হইলে এই সকল শব্দে একবচনে টা, টি, খানা, খানি 
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এবং বহুবচনে গুলি, গুল! প্রভাতি যোগ কবা হয। বই পড়, বইটা 

পড়, বিড়াল ইদুব ধবে, বিডাল উছুবট[কে ধবিয়াছে , ভাতগুলি খাইয়া 
ফেল। 

গৌণ কর্মে কে যোগ ভয। গুক শিল্নাকে পড়াইতেছেন। মতা শিশুকে 
দুধ খাওষাইতেছেন। 

১১, গা. তৃতীয়। বিভক্তির চিন 

বাক্তি, বস্ত্র ধ। জন্তব(চক শব্ষেব সহিত ছ।বা, সহিত, দিম।, হইতে, কর্তৃক 

ডুতিব যোগ, হয। বামাধণকাণ্া পাল্সীকি কর্তৃক বচিত। কুঠাব দ্বাবা 
বৃক্* ছেদন কব। ছাত্রগণ বর্তৃক্ক বেকুঠেব খাতা অভিনীত হইবে। লোক 

দিষ। বাজ কবা9। সভিভেব পুবে এবং অনেক স্থলে দ্বাবাৰ পুণে 

ষ্চাব চিহ, পসে। প্রতিবেশাব সহিত বিপাদ কব| বুপ্দিদানেব কাজ 

নহে । দেলতাব অসাণা কাপ মানসেব দ্বাবা সম্পন্ন হইতে 

পবে। 

ধ্যক্কিবচক শব্দে দ্রিযাব পূবে কে বসে। উক্লিকে দিয়া চিঠি 

লিখ 9। চাকবকে দিয়া খবব পাঠাইয|ছি। কধিবাজকে দিষা চিকিৎসা 

কবাইন। 

খস্ত '* প্রণীবণাচক শকেব পব এ, যঃ ভে, য়ে প্রতি যোগ হয। হাতে 

গা, চোখে দেখ, পায়ে ই|টা, ঘিযে ভাজা, টাকায় কি ন। তথ, কোন্ গ।|ডীতে 

যাইবে? 

১১. ঘ-চতুরখাঁ বিভক্তির চিহ্ন 
দ্বিতীযাব মত। 

১১. ৬. পঞ্চমী বিভক্তির চিহ্ছ 
সাধাবণৃতঃ হইতে, অপেক্ষা! প্রভৃতি যোগ পঞ্চমী বিভক্তি হয়। বৃক্ষ হইতে 

পতিভ। যছু অপেক্ষা মধু অধিকতব বলব।ন্। ফুল হইতে ফল হঘ। পৃথিবী 

হইতে সর্ষে দৃবত্ব অনেক। | 
চেয়ের পূর্বে এবং অনেক সময়ে অপেক্ষাব পূর্বে বষ্ঠী বিভক্তির চিহ্ন বসে। 

--বিদ্যাব অপেক্ষা বুদ্ধিব প্রযোজন অধিক | ম্যালেবিযাব চেয়ে কলেরা বেশ 
মাবাতক । 
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১১. চ. ব্টী বিভক্তির চিন 
যূ্ী বিভক্তিতে র বা এব যোগ হয়।--পুষ্পের সৌবভ, দক্ষিণে বাতাস, 

টাদের আলো, পাষের ধূলো, মাথাব চুল, মাটিব বাসন, কাজেব লোক, ছুঃখের 

সংসার, হাতেব লক্ষ্মী, তিনের পাতা, একেব নগ্বব, মাস-ছয়েকের, ইংরাজদিগের, 
পাধীগুলির, মশাগুলাব । 

১১,ছ. জগ্তনী বিভক্তির চিন্ধ 
সাধারণতঃ এ, য়, তে, য়ে যোগ হ্য।-_-ঘবে আছি, মাথায় ব্যথা, বাডীতে 

লোকজন ন্রাই, কাটা ঘ।য়ে নুনেব ছিটা, ছুই চোখে জল, ফুলগুলিতে গন্ধ নাই» 
খনে বনে চন্দন নাই । 

কখনও কখনএ এতে ব1 যেতে যোগ হয়।-_সাবষার ধেমন তেল আছে 

তের্ষনি তিলেতেও আছে; খিয়েতে ভাজা । 

কালবাচক শবের পবৰ কোথা কোথাও বিভক্ত-চিহ্ন খসে না-_-আগামী 

কাল বাড়ী যাইবে । রবিবাব স্কুল বন্ধ । আজ থাকিয়! যাও। 

১২. বিভক্তির তালিকা 

বিভক্তি একবচন বহুবচন 

প্রথমা ১, শবের মূল বপ। ১, “-বা, এবা, -গুলা, -গুলিঃ। 

২, *-এ1 আকাবাস্ত এবং 

৩-কাবান্ শবেব পবে তা 

“ঘ্ঃতে পবিণত হয়। ষে অকাবান্ত 

শব্দে শেষে অ উচ্চাবিত হয় 

তাহাব শেষেও এই এএস্যতে 

পরিণত হয়। 

৩ তে? ।  ইকাবাস্ত ও |৩ 

উ্কাবাস্থ শব্েব পব বদে। 

২, সকল, সমূহ, -গণ, -বৃন্ব 

-সমস্ত' | 

“অনেক, বহু, সকল? গ্রভতি 

বহুতৃন্থচক বিশেষণ যোগ । 
৪, “এতো । ব্যগ্রনাস্ত অকা- 

রাস্ত যাহ'র শেষে অ উচ্চারিত ০ হই ভি পতি বাতা 
বচক বিশেষণযোগ । 

আকারাস্ত এবং ওকারাস্ত শবেব 

পরে বসে। 
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৩, শবেব পূর্বে বহুত্ব বোধক্ 

বিভক্তি একবচন্ 1. বহুবচন 

যী ১, ব্যঞনাস্ত * শবের পব | ১, রে তর -দেব, -দিগের 

€-এর? | -গুলিব, -গুলার”। 

২, দ্বরাস্ত শব্দের পর -বঃ। ২, “-সকলেব. -সযূহের, -গণের» 

বৃন্দেবঃ ইত্যাদি । 

বিশেষণ থাকিলে পরে শুধু 

-এব, -র?। 

এপ ররর. আস পপ উপ চে চল কপ শ্ল  শলল জপী ৭ পপ সস সস 

ঘিতীয়৷ | ১, শবেব মূল রূপ । ন্ট “দিগকে, -দেবকে, 

২, *কে?। ঃ -গুসিকে'। 

৩, “-এব,যা । ণবে, -এবে” | ২. “লকলকে, -সমন্তকে, -গণকে' 

সাধাবণতঃ কবিতায। উত্যদি। 

ভুতীমা। 1১. ক বাকা শেক 1১. হিভীষা ও বীর বহু 
পর। 

২, য়” স্ববাস্ত শকেব পব। 

৩, “এতে, ব্যথনাস্ত শবেব 

বচনে, যে সমস্ত পদ পাওয়া 

সায় তাহাদেব সহিত “দিয়া, 

দিষে, দ্বাবা, কর্তৃক, হইতে 

শুর হতে, যোগে । 
৪, “-ভে, স্ববাস্ত শবেব পব। 

ূ ৫, দয়া, দিষে, কর্তৃক, হইতে, 

হ'তে, যোগে । 
সপ জী ঠা! স্পা আপ সপ আপ পচ (পাট ০৪ (পপ 

চতুর্থী ১. ছিতীয়াব একবচনেব | ১* দ্বিতীয়া বহুবচনের 

বিভক্তি-চিহ সমূহ। | বিভক্তি-চিহ্ষ সমূহ । 
ও গ্ঞ, স্মঃ সয়ে? । | রা ছিতীয়াব ববচনের 

বিভক্তি-চিহ্বেব সহিত “এ, 

ূ ঃ 
উপ পপ ২ তি 

* শ্বরাস্ত শব হসন্ত উচ্চারিত হইলে “এর' বনে । যেমন, ফলের । 
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১. বন্তবাটক শবের মূলের (১) বষ্ঠযন্ত বহুবচন পদের 
সহিত এবং পুংলিঙ্গ বা স্ত্রী] সহিত পঞ্চমীব একবচনে 

লিঙ্গবচক এবেব ঝষ্টান্ত পদেব | যে সমস্ত প্রত্যয এবং অঙ্গু- 

সহিত “হইতে, হ'তে, থাকিয় | সর্গেবক উল্লেখ হইয়াছে 
পঞ্চমী | থেকে, যোগে । তাহাদেব যোগে । 

২, যষ্ঠাম্ত পদেব সহিত 

“কাছ হইতে, নিকট হতে, 

কাছ থেকে? প্রতি যোগে । 

| ৩, তুলনা ঝষ্টন্ত পদের 
পু অপেক্ষা, চেষে যোগে। 

ভস্ত পি সি সা 

রঙ? “এ, ব্যঞ্গনাস্ত শব্দেব (১) “দিগে, -দিগেতে” যেগে। 

পবে। ূ 

২, “য" স্ববাস্ত শবেব পবে। রে “গণে, 

৩. এতে, 

পবে। 

তে" স্ববস্ত এ 

সপ্তমী -সকলে; -বুন্দে 

৯৬ গু 

পবে। 

দিষে, চেবে, চাইতে, হ'তে থেকে প্রভৃতি অন্তসর্গগুলি সাধাবণতঃ চলিত 

ভাষায় ব্যহত হয। যেমন--শখাবীব কবাত ছুদিক দিষে কাটে। সাধু 

ভাষ|য লিখিলে হইত,__-শণাখ|বীব কব।ত দুই দিক দিষা কাটে । 

১৩, বিশেবণ 

যে পদ অন্ত কোনে! পদেব গুণ, ভা, অবস্থা, সংখ্যা প্রভৃতি বুঝায় তাহাব নাম 

বিশেষণ ।--সুবোধ বালক, শীতল জল, তরুণ বযস, শত বৎসব, পঞ্চমী তিথি। 

৯৩, ক. নাম বিশেষণ 

বিশেখণ পদেব শ্রেণীভেদ আছে। যাহা কেবল বিশেস্য পদের গুণ প্রভৃতি 

নির্দুশি কবে তাহাব নাম নাম-বিশেষণ। বিশেষণ বলিলে সাধারণতঃ নাম 
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'বিশেষণকেই বুঝান হয় । উপরে উদ্ধৃত বিশেষণগুলি নাম-বিশেষণেবই উদাহব্ণ। 
জর্বনাম পদেব বিশেষণ ও নাম-বিশেষণেব অন্তর্গত । 

১৩. খ. অংখ্যাবাচক ও পরিমাণবাচক বিশেষণ 
যে বিশেষণ অন্য শব্বের সংখ্যা ব। পরিমাণ প্রকাশ কবে, তাহাকে সংখ্যা” 

বাচক ব। পবিম।ণবাচক বিশেষণ খলা হয। __ছুই পক্ষ, চারি বেদ, ছয খতু, সপ্ধ 
সমুদ্র, অনেক লোক, কষেক দিন । 

১৩. গা. ক্রমবাচক বিশেষণ 

যে বিশেষণ অন্য শবেব ক্রম প্রকাশ কবে, তাহাব নাম ক্রমণ।চক বিশেষণ । 

-গ্রথম ভাগ, সপ্ধম শ্রেণী, অষ্টম অধ্য।য়। 

১০. ঘ. উদ্দেশ্য ও বিধেয় বিশেষণ 

টিশেবণ পদ সাধাবণভঃ বিশেষ শব্বেব পুবে খসে। এই বিশেধণকে 

উদ্দেশ্য বিশেষণ বল। ভয ।--অনন্ত অবশ, অতল সমুদ্র। 

বিশেষণ পদ যখন | বশেগ্তেব পবে “সে তখন তাভাকে বিধেষ বিশেষণ বলা! 

হয।-_আকাশ অনন্ত, সমুদ্র অতল। 

১৩, উ. ক্রিয়। বিশেষণ 

ক্রিধাব কাজ যে পদেব বা বিশেধ্বপে ব্যাখ্য।ত হয, তাহাই ক্রিয।বিশেষণ। 

কখনে। মিথা। কথা বলি না, সদা সত্য কথা বতিবে। আন্তে আস্তে চল, 

কে!থায যাইতেছে ? 

১৩. চ. বিশেৰণের বিশেষণ 

যে পদ নাম-খিশেষণ বা খ্িযাবিশেষণেব গুণ, পরিমাণ, অবস্থা ইত্যার্দি 

প্রকাশ কবে, ত।হাকে বিশেষণের বিশেষণ খলা হয় । যেমন, এত মিষ্ট গন। 

এমন সুন্দৰ মুখ। ভগবান পরম দযালু। এত জোবে হাটিতে পাবিব না। 
অতি সত্বব এস্থান পবিত্য/গ কব । 

১৩. ছ. বিশেবণ পদ্দের লিঙ্গ ও বচন 

বিশেষ্য পদেব যে লিঙ্গ এবং যে বচন বিশেষণ পদেরও সেই লিঙ্গ এবং শেই 

বচন। লিঙ্গ ও বচন ভেদে বিশেষ্েব েবপ আকাৰ পবিবতিত হয় বিশেষণের 

সাধারণতঃ সেবপ হয় না । যেমন, হন্দব ছেলে, স্থন্দব মেখে, সুন্দৰ দৃশ্য । 

জন্মভূমি বর্গ হইতেও শ্রেষ্ঠ । তাহার বুদ্ধি খুব প্রথর। 
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সংস্কতের অন্থনরণে কখনো কখনো! স্ত্রীলিঙগ বের বিশেষণেও স্ত্রীপ্রত্যয 

যোগ হয়। 

তামসী পিশি। ভিখারিণী মেয়ে । সজল! সুফল শস্বস্টামলা বঙ্গভূমি । 

অনুশীলনী 
১। বিশেষণ পদ কাহাকে খলে? উদ্দেশ্য বিশেষণ এবং বিধেয় বিশেষণ 

উহাদের মধ্যে পার্থক্য কি তাহা উদাহরণ দিয় বুঝাইয়া দাও। 
২। ক্রিয়া-বিশেষণ কাহ|কে বলে? নিম্নলিখিত বাক্যসমূহেব অন্তর্গত 

শন্যস্থানগুলিতে যথাযোগ্য ক্রিয়া-বিশেষণ বসাও £ 

--কাল নামে এক ব্রাঙ্ষণ ছিলেন, তিনি পুক্ষবতীর্থে গমন কবিয়া- মন্ত্র জপ 

করিতেছিলেন। বিদ্যাসাগব মহশেষের নিকট ভিক্ষা চাহিতে আসিরা কেহ-- 

ফিবিত না। পেকালে অনেক বমণী--মৃত শ্বামীব সহিত চিতাবোহণ কবিতেন। 

৩। বাঙ্গলাষ বিশেষ্য স্ত্রীলিঙ্গ হইলে বিশেষণ স্ত্রীলিঙ্গ হয কি? যদি 
হয় তো কোন্ কোন্ স্থানে হয়-_উদাহবণ দিষা দেখা ও। 

১৪. ভরিয়া 

যে পদেব দ্বাবা কে।নে। কাষ্য সুচিত হষ তাহ|কে ক্রিয়াপদ কতে। 

চাদ উঠযাছে। ফুলটি ছি'ডিও না। বাঙ্গালী ভাত খায়। নদী বহিতেছে॥ 
কাল অ|সিবে। 

উল্লিখিত বাকাগুলিতে-_-উঠিযাছে, ছিভিও, খায়, ধহিতেছে, আসিবে-» 
এগুলি ভ্রিয়াপদ | 

ক্রিয়ার মূলবপকে ধাতু বল! হয়। উঠিয়াছে, ছি'ডিও, খায়, বহিতেছে, 
আসিবে-এই প্রিয়/পদগুলিব মূলকপ হইল--উঠও ছিড, খা, বহৃ, আস্। 
স্থতবাং এগুলি যথাক্রমে উল্লিখিত ক্রিয়/পদগুলিব ধাতু । শবেব সহিত বিভক্তির 
ষোগে যেমন পদ নিপ্পশ্ত্র হয়, ধাতুব সহিত বিভাক্তব যে।গে তেমনি ক্রিয়াপদ 

পায় যায়। 

১৪. ক. জকর্মক ক্রিয়। 

ক্রিয়াপদকে ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত কব! হয়-_সকর্মক ও অকর্মক | 

ষে ক্রিয়ার কর্ম থাকে তাহাকে সকর্ষক ক্রিয়া বলে। কাঠ কাটি, তেল 

মাখ, হাত ধুইবে-এই তিনটি বাক্যে- কাটি, মাখ, ও ধুইবে, এই তিনটি ক্রিয়া 
সকর্মক । কাঠ, তেল এবং হাত এই তিনটি পদ যথাক্রমে উহাদের কর্ম। 
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১৪. খ. স্বিকর্মক ক্রিয় 

কোনে কোনো! ক্রিয়াপদ আবার ছুইটি কর্ম গ্রহণ করে। ইহার্দিগকে 
দ্বিকর্মক ক্রিয়। বল! হয়। যেমন--ভিক্ষুককে ভিক্ষা] দাও। এই বাক দাও 

ক্রিয়াব ছুই কর্ম-_ভিক্কুককে ও ভিক্ষা । ন্ুুতবাং দাও ক্রিয়া দ্বিকর্মক। 

১৪. গ. মুখ্য কর্ম ও গৌণ-কর্ম 
দ্বিকর্মক ক্রিয়ার ছুইটি কর্মের মধ্যে যেটি প্রধান দেটির নাম মুখ্যকর্ম ১ যেটি 

অপ্রধান সেটিব নাম গৌণক্বর্ম। উল্লিখিত বাক্যে ভিক্ষা মুখ্য এবং ভিক্ষুককে 
গোঁণ কর্ম। 

সম ধাতুজ কর্ম 

ক্রিয়া ও কর্ণ একই ধাতু হইতে উৎপন্ন হইলে সেই কর্মকে সম ধাতুজ কর্ম 

বলে। যথা “মরিব নীবেব মৃত্যু সমরে ভাসিয়াঃ | 

১৪. ঘ. অকর্মক ক্রিয়া 
যে ক্রিষাপদ কেবল কর্তাকে অবলম্বন করিযাই ভাব প্রকাশ করে, কোনো 

কর্মের আকাজ্ষা বাখে না, তাহাব নাম অকর্মক ক্রিয।। আকাশে চাদ উঠিয়াছে, 
দিনে ঘৃমাইও ন!, শিশুবা কাদে । এই তিনটি উদাহবণে-_-উঠিয়ছে, ঘুমাইও 
এবং কাদে-_-এই তিনটি অকর্মক ক্রিয়া। 

১৪. ঙ. সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়! 
সকর্মক ও অকর্ণক ক্রিয়াকে আধাব ছুই ভাগে ভাগ করা যায়--সমাপিকা 

ও অসমাপিকা। যে ক্রয়! দ্বাব! বাক্য সমাপ্ত হয় তাহা সমাপিক। ক্রিষা। 

পাখী গান গ।ষ, ফুল ফুটিয়াছে, সে হাপিতেছে-_-এই তিনটি বাক্যে--গ।য়, 

ফুটিয়াছে এবং হাপসিতেছে, এই তিনটি ক্রিযাব দ্বারা তিনটি বাক্য সমাঞ্ধ হইয়।ছে 
বলিয়া উহাবা সমাপিকা ক্রিয় ৷ 

যে ক্রিয়াপদে বাক্যের সমরপ্তি হয না, সমাপ্িব জন্য অন্য একটি ক্রিয়ার 

আকাঙ্ষা থাকিষা যায়, তাহাই অসমাপিকা ক্রিয়া? স্ুষ্য উঠিলে অন্ধকার 

থাকিবে না, কাল আপিষা দেখিয়! যাইও। উল্লিখিত দুষ্টান্মে--উঠিলে, আসিয়া 
এবং দেখিযা, এই তিনটি ক্রিয়া! অসমপিকাণ শুদ্ধমাত্র ইহ[দেব দ্বারা এ।ক্যের 

সম্পুর্ণ ভাব প্রকাশিত হইতেছে ন।, পবে সমাপিক! ক্রিয়া আছে খলিযাই খ|ক্যের 

, অর্থ সম্পূর্ণ হইয়াছে। 
১৪, চ, ধাতুর গণ 

রূপভেদ অন্মারে বাঙ্গল। ধ।তুসমূহকে কুডিটি গণে বিভক্ত করা যায় । 
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হআদি গণ (হওয়া) 

খাআদি গণ (খাওযা ) 

দি-আদি গণ ( দেওয়। ) 

শু-মাদি গণ (শোওযা) 

করু-আদি গণ (কব) 

কহ্-মাদি গণ (কহ! ) 

কাট্-আদি গণ (কাটা) 

গাহ-আদি গণ (গাওয়া) 

৯. লিখ-আদি গণ (লিখা ) 

১০. উঠ-আদি গণ ( উঠা ) 

১১, লাফাআদি গণ (লাফান ) 

১২, নাহা-আদি গণ (নায়!) 

সাবুবপ “লাফা” ধতুব অন্গবপ, চগ্তি বে পার্থক্য অ'হে। 
১৩, ফিব-আদি গণ (ফ্বান) 

১৪, ঘুবা-অ!দি গণ ( ঘুবান ) 

১৫, পোযা-আ।দি গণ (বেন) 

ছি 

টি বত বু 

টি 

৫ ৫ 

১৬. দৌড-আদি গণ ( দৌডান ) 7 
১৭, চট্কা-আদি গণ ( চট্কান ) টং এ 

১৮ বিগডা-আদি গণ (বিগডান ) “7২ 
১৯ উল্টা আদি গণ ( উল্টান) 24 
২০, ছোবল।-মাদি গণ (ছোখ লান ) ৮ 

ক্রিয়ার কাল ভেদ 

ক্রিযাব সময়কে কাল বল। হয। এই কাল প্রধানত; তিন প্রকাব-- 

বর্তমান, অতীত এপং ভবিষৎ । এই তিন কলেব আবাব কযষেকটি বিভাগ 

আছে। বঙমানেব চাব বিভাগ £-*১. সাধাবণ ২* ঘটমান ৩. পুব।ঘাটিত 
৪, অনুজ্ঞ। । অতীতেবও চর বিভাঁগ £--১. সাঁধাবণ ২. নিত্যবৃত্ত ৩, ঘটমান 
৪ পুবাঘটিত। ভবিগ্যতের ছুই বিভাগ £--১. সাধাবণ ২. অনুজ্ঞা। 

কাল এবং পুকষভেদে সমপিকা ্রিষার ভিন্ন ভিন্ন রূপ হয়। বাঙ্গালা 
ক্রিয়/পদেব বচনভেদ নাই | সাধু ভাষাব ক্রিযার একপ্রকব রূপ, চলিত ভাষায় 



৪ 

৪.1 

২1
28
1]
 

| 81
5 

15
6৮
 

82
15
 

18
82
" 

৯
 

৫
 ১৪ 

58)18৪ 
|
 ৪
 [
ই
 [
৬
 

2
৫
 

গু € 

1০/758 

£8)৪78 

ই
 

৪৪, 

818৮ 

তত 
/৮/ 46 

রস ও 

ঢ 

1১ 

ডু 
৫) 

[৯ 

1৮ / ৪ 
19 
%% ৪ 1৮18 

ডু ডি 
1৯ £ 

11
52

8৪
 

1 
এ বত 1১৪ 

/ি/ /ি 19 17৮1৮ ৬) ৬. 

2৮৯ 

৮
1
8
 

5 
১
১
৪
 

১১
৪১
৯3
11
১4
2)
 

। (৬
 

২৯
 

15
18
) 

2
0
2
8
)
 

ই
 

৫
 

৯ই
 

১2
 (1

11
৫ 

18515, 

1১১1৭ 
৪.0] 

৮5 
4,1৫৯ ৪৪৬] ১১1১1 

]:
১০
এহ
 

৪0
80
 

1 | | 



বঙ্গভারতী শটি৮ 

| 8
1
1
8
2
 

8
8
 

29
5.
 

ই
 
উ
স
 

ক ১ 

29 ৪) 

3 হু ০ 

815 

এ) ই ই, 

0
৮
 

৮. 

১1
১)
 

৮ভডচুড উড 

21
75
 

6 
৬
5
 

115 ৪৪1১১ 1৪৯) € 

১9
 

১9
 

[
৬
 

7 
১
৮
1
১
1
 
]
 

১
৪
১
৫
)
 

2৫১1৯ 
|
 

১৪১1 
০৩৬ 



ব্ক্ভারতী ৪৯ 

অভুনীলনী 
১। সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়। কাহাকে বলে তাহা কয়েকটি উদাহরণ 

দিয়া বুঝাইয়া দাও। 
২। সকর্মক ও অকর্মক ক্রিয়াব মধ্যে পার্থক্য কি? 
৩। চল্ (চলা), খা(খাওয়া) (খাওয়ান), বুন্ (বুনা) শু( শোওয়া ) 

কিন্( কেনা ), দৌড়, ( দৌড়ান )--ভিনন ভিন্ন পুরুষে উল্লিখিত ধাতুগুনিব কি কি 
রূপ হইবে তাহা দেখাও । 

৪। নিম্নলিখিত ক্রিয়াপদগুলির মধ্যে যেগুলি চলিতরূপ সেগুলিকে সাধুতে 
এবং যেগুলি সাধুরূপ সেগুলিকে চলিত বপে রূপাস্তরিত কর £_ 

পাইল, খাচ্ছে, আলিতেছে, এল, ধদিব, লইও, দিয়াছেন, ছু ইতেছিল, ঠেলিয়া, 
ভরিবে, বহিয়া, গাহিতেছে, পিষিতেছিল, লিখিল, খুঁজিতেছি, ডুবিয়াছে, পাঠাইব, 
শালাইলেন, তিষ্ঠাইবে, সাতব।ইতেছে । 

১৫. বাচ্য 

বাচ্য চারি প্রকাব :₹_কর্তৃবাচ্য, কর্মব|চ্য, ভাববাঁচ্য ও কর্মকর্তৃবচ্য । 
| ১৫. ক. কর্তবাচ্য 

যে স্থলে বর্তৃপদ ক্রিযাব সহিত প্রধানভাবে অস্বিত হয়, ত|হাকে কর্তৃব!চা 
বলে। কর্ভৃুপ।চ্যে কর্তায় প্রথমা হয। 

অ'কাশে টাদ উঠিধাছে। থা'যু বহিতেছে। দিন কাটিয়া গেল। উল্লিখিত 
বাকাসমূহে চাদ, বাধু এবং দিন কর্তা । 

কতৃন[চ্যেব ণকো প্রিয়া সকর্মক হইলে কর্মে দ্বিতীয়] হয়। 
আমি গন শুনি। উপন্যাস পড। এই ছুইটি বাক্যে গান এবং উপন্ত।স 

শব্দ কম, উহ্াদেব দিতীষ! বিভক্তি হইয়]ছে। 

১৫. খ. কর্মবাচ্য 

যে স্থলে কর্মপদটিই প্রধানভাবে ক্রিয়া সহিভ অন্বিত হয় সেম্লে ক্রিয়ার 
কর্মবাচা হয়। কর্মবাচ্যে সাধাবণতঃ ক্ষর্মে প্রথমা এবং কর্তায় তৃতীয়া 
বিভক্তি হয়। 

আমার দ্বাবা গ।ন শ্রুত হয়। তোমাব ছার! উপন্যাস পঠিত হয়। এই ছুইটি 
বাক্যের কর্ম গান ও উপন্াসে প্রথমা এবং আমার ছা! ও তোমাব ঘাবা-় 
তৃতীয়! বিভক্তি হইয়।ছে। 

(ঘ) 
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কর্তৃবচ্যে দ্বিকর্মক ক্রিষা থাকিলে কর্মবাচ্যে গৌণ কর্ধকে অপরিবতিত, 
রাখা হয়। 

ছাত্রদিগকে বাঙ্গালা পডাই--ছা'ত্রদিগকে বাঙ্গলা পভান হয়। 

১৫, ধা ভাববাচ্য 

ষে স্থলে ক্রিয়ব কর্ষ থাকে না এবং কর্তাও ক্রিয়ার সহিত অন্থিত হয় না, 

সেস্থলে ক্রিযাব ভাবব|চ্য হইযা থাকে। ভাববাচ্যে কর্তীয় সাধাবণতঃ যী 
কোনো কে।নো স্থলে দ্বিতীয়া ও হইয়! থাকে । 

তোমাব কবে আসা হইল? আমাধ কাল যাইতে হইবে । এই দুইটি 
উদ্দাহবণেব প্রথনটিতে কর্তায় ষঠী এখং ছিতীযটিতে দ্বিতীয়া! বিভক্তি হইয়াছে । 

১৫. ঘ. কর্মকর্তৃ বাচ্ত 
থে স্থলে কর্মই কর্তাব স্থ।ন অধিকাব কবে, অথচ ক্রিযাপদে কর্তৃবাচ্যেব কপ 

থাকে সেখানে কর্মকর্তৃবাচ্য হয । 

মন্দিবে শখ-ঘণ্ট| বাজিতেছে । শীত পাযধ। কাজটা দেখায খাবাপ। 

কথাটা শোনায় ভাল। 

১৫. ঙ. বাচ্যপরিবর্তন 

বিষম সঙ্কটে পডিল/ম। (কর্তৃ) 
বিষম সঙ্কটে পড় গেল। (ভাব) 

আমি বিশ্তদ্ধ ফলমূল আনয়ছি। (কর্তৃ) 

আমাব ছ।বা বিশুদ্ধ ফলমূল আনীত হইয়াছে । (কর্ম) 

মহাশয কি কাজ কবেন? (বর্তৃ) 

মহাশয়ের কি কাজ কবা হয়? (কর্ম) 

কয়েকদিন থাকা হইবে তো? (ভাব ) 
কয়েকদিন থ|কিবেন ( থাকিবে ) তো? (কর্তৃ) 

বাজা শৃদ্রক শূকের এই দীর্ঘ উপাখ্যান শুনিলেন। (কর্ণ) 

বাজা! শূত্রকেব বার! শুকেব এই দীর্ঘ উপাখ্যান শ্রুত হইল। (কর্ম) 

আপনাদেব এ কথা অনশ্যই জানা আছে। (কর্ম) 

আপনর! একথা অবশ্যই জানেন। (কর্তৃ) 
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একথা আমাকে বলিতেই হইবে । (কর্ম) 
একথা আমি বলিবই। (কর্ঠৃ) 

অনেক দৃষ্টান্ত দেখানো যাইতে পারে। (কর্ম) 

অনেক দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারি। (কর্তৃ) 

কেবল আনন্দকে উদ্দেশ্য কবিষা কাব্য বচনা সংস্কৃত সাহিত্যে কালিদাসের 

প্রথম দেখা গেল। (কর্ম) 

কেবল:**.**প্রথম দেখিলাম । (কর্তৃ) 

ধবিষা লওয়া গেল যে তুমি সাধু । (কর্তৃ) 

ধবিয়া লইলাম যে তুমি সাধু । (কর্ম) 

কোথা হইতে আসা হইল? (ভাব) 

কোথ! হইতে আসিলেন (আসিলে )? €কর্ত) 

তুমি বুঝি কিছু খাও নাই? (কর্তৃ) 
তোমাব বুঝি কিছু খ।ওষা হয় নাই? (কর্ম) 

আম! হতে এ কাজ হইবে না। (কর্ণ) 

আমি এ কাজ পারিবনা। কর) 

আমাব ভাত খাওয়া হইয়াছে । (কর্ম) 

আমি ভাত খাইযছি। (কর্তৃ) 

থাতাটি তাহাকে দাও । (কর্তৃ) 
খ[তাটি তাহাকে দেওয়া হোক । (কর্ম) 

আপনি কখন খাইবেন? (কর্তৃ) 

আপনার কখন খাওয়া হইবে ? €কর্ম) 

ডাক্তার ডাক। (কর্তৃ) 
ডাক্তারকে ডাকা হোক। (কর্ম) 

হবি রামকে প্রহার কবিল। (কর্তৃ) 

রাম কর্তৃক হরি প্রত হইল। (কর্ম) 
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কোথায় যাইবে? (কর্থ) 
কোথায় যাওয়া হইবে? (ভাব) 

আমাকে হাটিতে হইবে । € ভাব) 
আমি হাটিব। (বর্তৃ) 

দিনে ঘুমাইতে নাই। (ভাব) 
দ্বিনে কেহ যেন না! ঘুমায়। (কর্ড) 

কাগজ ছি'ডিয়া ফেলিয়াছে। (কর্তৃ) 

কাগজ ছি'ডিয়! গিয়াছে। € কর্মকর্তৃবাচ্য ) 

অনুশীলনী 
১। নিম্নলিখিত বাক্যগুলিকে বাচ্যান্তবিত কব +--- 

অকন্মাৎ বসন্তের আবিগ্ভাব হইল ॥ দস্থ্যগণ তাহার সমস্ত ধনরত্ব অপহরণ করিল। নির্জনে 

স্ত্রীলোকের আর্তনাদ শ্রবণ করিলাম । স্বয়ং লক্ষী তৃতলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। আমি বাজারে 

যাইতেছি। বিশ্ববিদ্ালয্ে যাইবে কি? ট্রেন আমিতে বিলম্ব নাই। উহা! আমি লইতে রাজী 

নাই। সত্য কথা বলিও। জেলে যাইতে ভয পাইতেছ? নেতাজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হইব। 

দেশ স্বাধীন হইযাছে। 

২। ভাববাচ্যে এবং কর্মবাচ্যেব মধ্যে পার্থক্য কোথায়? উদ।হরণ 

সহযোগে বুঝ|ইযা দাও। 

(৩) কর্মবর্তধাচোর কযেকটি উদাহবণ দ।ও | 

১৬. প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উক্তি 

উক্তিভেদে বাক্য সাধ।রণতঃ ছুইপ্রকার,--প্রত্যক্ষ, অপবোক্ষ বা সরল উক্তি, 

এবং পরোক্ষ ব। বক্রোক্তি। 

বক্ত।ব কথা যদি অবিকল উদ্ধৃত হয় তবে তাহাকে প্রত্যক্ষ উক্তি বল! হয়। 

যথা১-- 

হবিহব কহিল,--“আম|ব অবস্থাটা একবাব শুনুন |” এস্থলে উদ্ধারচিহ্ের 
মধ্যগত বাক্যটি অপরোক্ষ উক্তি । 

বক্তাব বাক্যের ভাব যদ্দি অন্ত কেহ নিজেব কথায় প্রকাশ করে, তাহা 

হইলে উহাকে পবোক্ষ উক্তি বলা হয়। যথা, 
হরিহর ( সন্ন্যাসীকে ) তাহার অবস্থাট। শুনিতে অনুরোধ কৃরিল। 
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১৬. ক. উক্তি-পরিবর্তন 
প্রত্যক্ষ 

ভরত কৈকেয়ীকে বনিয়াছিলেন, 
"যখন ' অযোধ্যার প্ররুতিপুঞ্জ রুদ্ধকণ্ঠে 

সজলনেত্রে আমাব দিকে তাকাইবে, 

আমি তাহা সহ করিতে পারিব না” 
_স্দ্দীনেশচন্ সেন 

তিনি সরলরভাবে আসিয়াই বলি- 
লেন,--“আমি অমুক স্থানে নবাবেৰ 

পুত্র, আপনার কন্তার বপগ্ণের কথা 

শুনিয়াছি; তাহার পাণিগ্রহণপ্রার্থী 
হইয়। আপনার শবণাপন্ন হই্যাছি।” 

নবাব বলিলেন,--“সাচ্চা ফকীর না 

হইল আমাব কন্তা দিব না।» 
--শিবনাথ শাস্থী 

ঈশ্বব বললে,_+“ছেলেবেলায় এবা 

সব খেলা শিখত, আমিও খেলাৰ 

লোভে এদেব দলে জুটে গিষেছিলুম। 
আমাব বযষেস যখন বছব কুডিক, তখন 

কি লাঠি, কি লকডি, কি সডকিতে-.. 
আমিই হযে উঠলুম সকলেব সেরা 1” 

প্রমথ চৌধুরী 

শীলভদ্র বলিলেন,-“আমি যখন 

কাষায় গ্রহণ কবিয়াছি তখন অর্থ লইয়া 
কি করি 1, -_হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 

বিশ্বামিত্র বলিলেন।-“আপনি 

পৃথিবী ত্যাগ করুন, আমি মন্তকে 

ধারণ করিতেছি।”  --নরবিদ্দ ঘোষ 

পরোক্ষ 

ভারত কৈকেয়ীকে বলিয়াছিলেন 
যে, যখন অয ধ্যাব প্রকৃতিপুঞ্জ রুদ্ধকণ্ঠে 
সজলনেত্রে তাহার দিকে তাকাইবে, 

তিনি তাহা সহা করিতে পারিবেন না। 

তিনি সরলভাবে আসিয়াই বলিলেন 

যে, তিনি অমুক স্থানের নবাবেব পুত্র 

তাহা কন্তাব কপগুণের কথা শুনিয়া" 

ছেন, তাহার (কন্তাব) পাণিগ্রহণ- 

প্রার্থী হইয়া তাহার শরণাপন্ন হইয়া- 
ছেন। নবাব উত্তরে বলিলেন যে, 

সচ্চা ফকীব না হইলে তাহাব বস্তা! 

দিবেন না। 

ঈশ্বব বললে, যে, ছেলেবেলাও ওরা 

সব খেলা শিখত, সেও খেলাব লোভে 

ওদেব দলে জুটে গিয়েছিল। তার 

বয়েস যখন বছব কঝুড়িক, তখন কি 

লাঠি, কি লডকি, কি সডকিতে সেই 

হযে উঠল নকলের সেব!। 

শীলভদ্র বলিলেন, তিনি যখন 

কাষায় গ্রহণ করিয়াছেন তখন অর্থ 

লইয়া কি কবিবেন! 

_ বিশ্বামিত্র তাহাকে পৃথিবী ত্যাগ 
করিতে অঙ্গরোধ করিলেন এবং 

বলিলেন ধে ভিনি (বিশ্বামিত্র ) উহা 

মন্তকে ধারণ কম্সিবেন। 



প্রত্যক্ষ 

বেণী ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল,---“সেই 
কথা বলতেই তো৷ বলছি আকবর, কার 
লাঠিতে তুই জখয় হলি ।” 

শরম  ট্াপাধ্যার 

সীতা কহিলেন,--“লক্ষ্ণ, কাহার 
দোষ দিব? সমস্ত আমারই অনৃষ্টেব 
দোষ ।” »-ঈশ্বরচন্দ্র বিস্তালাগার 

অতএব বলিলাষ,--“সমাজের 

বঙ্গভায়তী 

পরোক্ষ 

বেণী ক্রুদ্ধ হইয়। আকবরকে কহিল 
যে সে কাহার লাঠিতে জখম হইল, 

সে তো তাহাকে সেই কথাই বলিতে 
বলিতেছে। 

সীতা লক্ষণকে সম্বোধন কবিয়৷ 

কহিলেন যে কাহাকেও দোষ দিবার 

নাই, সমস্ত তাহারই অদৃষ্টের দে|ষ। 

অতএব বলিলাম যে সমজেব 

উন্নতিতে দরিদ্রেব প্রয়োজন না উন্নতিতে দবিদ্রেব প্রয়োজন না 

থাকিতে পারে, কিন্তু ধনীদিগেব বিশেষ থাকিতে পাবে, কিন্তু ধনীদিগেব 

প্রয়োজন ।% স্বক্ষিমচন্ত্র চট্রোপাধ্যায বিশেষ প্রয়োজন ।+ 

অনুশীলনী 

নিম্নলিখিত বাকাগুলিব উক্তি পষিবর্তন কব £-- 

১, আমি তাকে জিজ্ঞেন করলুম»-মিছু যদি গুলিখোব হয়, তো! এমন 
পাকা লেঠেল হ'ল কি ক'রে 7?» 

২, সীমাব বলিল,--“ওহে আমি আব বিলম্ব ফবিতে পাবিব না। আমাব 
বক্ষিত মস্তক আনিষ! দা'। শীঘ্র যাইব» 

৩, সন্ন্যাসী বলিলেন,_-“একি ম্ৃত্যুপ্ীয় যে, তোমাব এ মতি হইল কেন ?” 
৪. নানকেব তিতা জিজ্ঞাসা কবিলেন--“কি লাভ কবিলে?” পুত্র 

উত্তর দিলেন,_-"বাবা, আমি ক্ষুধাতুবকে অন্ন দিযাছি। তোমাৰ এমন লাভ 

হইযাছে যাহা! চিবদিন থাকিবে 1” 

৫, বি্(রস[গব বলিলেন যে ববং তিনি চাকরি ছাডিষা দিতে বাজি আছেন, 
তবু অন্ায়ের প্রশ্রয় তিনি কখনও দিবেন না । 

৬. বংপুবেব কালেক্টর ডিগবী সাহেব কর্ণ দিতে প্রতিশ্রুতি হইলে 
রামমোহন তাহার নিকট এই প্রস্তাব কবেন যে, যখন তিনি (রামমোহন ) 

কার্ধের জন্য তাহাব নিকটে আসিবেন, তখন তাহাকে আসন দিতে হইবে; 

এবং সামান্ত আমলার্দিগেব মৃত তাহাব প্রতি তিনি তুচ্ছ-তীচ্ছিল্য ব্যবহাব 
করিবেন না॥ 



বলভারতী রর, 

৭ বাম আসিয়া কহিল্,--“কযিতার "জন্য ভাবিও না দিদি, উহাব সমস্ত 
ভার আজ হইতে আমিই লইব--আঁমাব এ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইবে না।” 

৮. জ্ঞানেক্্র সবিনয়ে বলিল,_-“না, না, ওকথা বলবেন না, আমি আব 

এমন কি উপকার করলাম, এতো! আমাব কর্তব্য মাত্র 1” 

৯. শৈল চীৎকার কবিয়! উঠিল “সে কখনও হবে না, ববং জেলে যাবে দেও 

ভালো,তবু ও জমিব ভাগ আমি বমেশকে দিতে প|বব না” 

১০, সে যখন কলিকাতা! যাইবে বলিয়া প্রতিশ্রুত হইল তখন আমি তাহাকে 

এই বলিষা সাবধান কবিয়া দিপাম যে কলিকাতা শহব জাধগ! খুব ভ।ল নয়, খুব 
[বধানে থাকিতে হইবে, নইলে পদে পদে ঠকিবার সম্ভাবনা । 

১৭, পদ-পরিচয় 

বাক্যেব অন্তর্গত সকল পদেব পবিচয় এবং তাহাদের পাবস্পবিক সঙ্ন্ধ নির্ণষের 

নামই পদ-পবিচষ। 

বিশেষ্য পদের পরিচয় 

কোন্ জাতীয় বিশেষ্ব, কোন্ লিঙ্গ কি বচন, কোন্ পুকষ, কোন্ কাব্ক, 
এবং ক্রিযাঁৰ সহিত কি সম্বন্ধ তাহ! উল্লেখ কবিতে হইবে । 

জর্বনাম পদের পরিচয় 

কোন্ শব্দেব পবিবর্তে বপিয়াছে কোন্ লিঙ্গ, কি বচন, কোন্ পুকষ, কোন্ 

কাবক, এবং ক্রিয়াব সহিত কি সম্বন্ধ তাহা! উল্লেখ করিতে হুইবে । বিশেষণরূপে 

ব্যবহৃত সর্বনামেব পৰিচয় বিশেষণ পদেব ন্যয় । 

বিশেষণ পদের পরিচয় 

কোন্ শবেব বিশেষণ এবং কোন্ শ্রেণীর বিশেষণ ? বিশেষণ যদি বিশেস্তের 

গ্তায় ব্যবহত হয় তাহা হুইলে বিশেস্তের ম্যায় পদ-পবিচষ দিতে হইবে। 

নাম-বিশেষণ হইলে যে শব্বেব বিশেষণ তাহার যে. লিঙ্গ এ বিশেষণেরও 

সেই লিঙ্গ । 

ক্রিয়া পদ্দের পরিচয় 

অকর্ণক না সকর্মক, সকর্মক হইলে কর্ণের উল্লেখ কব। ঘিকর্মক হইলে 
ষুখ্য ও গৌণ ছুইটি কর্মের উল্লেখ কর। সমাপিকা না অসমাপিকা? কোন্ 
বাচ্য? কিকাল? কোন পুরুষ? কিবচন? কোন পদের সহিত কি সম্বন্ধ । 



৫৬ বঙ্গভারডী 

অব্যয়ের পরিচয় 
কোন্ শ্রেণীর অব্যয়, অন্ত শবের সহিত সম্বন্ধ আছে কিনা? থাকিলে 

কি সন্বন্ধ। 

“তোমর! এ মণিমুক্তার মোহন মালা দূরে রাখ ।* 
তোমনা__সর্বনাম পদ, মনুয্-সাধারণেব পরিবর্তে বঙিয়াছে, উভয় লিঙ্গ, 

বন্ধবচন, মধ্যমপুরুষ ( সামান্ত ), কর্তৃকারক, “রাখ' এই সমাপিকা৷ ক্রিয়ার কর্তা । 
এঁ- সর্বনাম, বিশেষণৰপে ব্যবন্ৃত, “মালা” এই বিশেষ্য পদটির বিশেষণ । 
মণিঘুক্তার-_বিশেম্যপদ, স্ত্রীলিক্গ, বহুবচন, প্রথম পুরুষ, যষ্ঠীব একবচন 

(রূপে একবচন হইলেও অর্থে বহুবচন ) “মালা”র সহিত সম্বন্ধ । 

মোহুন--বিশেষণ, “মালা'র গুণ প্রকাশ কবিতেছে। 

মাল।--বিশেম্বপদ, বস্তবাচক, স্ত্রীলিঙ্গ। একবচন, প্রথম পুকষ, কর্মকারক, 
'রাঝ, ক্রিয়ার কর্ম। 

দুরে-_ক্রিয়াবিশেষণ পদ, 'বাখ+ ক্রিয়ার বিশেষণ, স্থানব|চক। 

রাখ-_ক্রিয়াপদ, সকর্মক, কর্ম--ম|লা, বর্তমান অন্তজ্ঞা, কর্ত।-তোমব!। 

অনুশীলনী 
৭। নিম্নলিখিত বাক্যগুলিব অস্ত প্রত্যেক পদের পরিচয় দাও :-- 

ক. বাজা বিক্রমাদিত্য ছিলেন গন্ধবসেনের পুত্র । 

খ. ভূ-তত্বিদ্ পণ্ডিতের! বলেন, ভূ-পষ্ঠেব ল্যব ভাঙ্গিয়া পড়িলে ভূমি" 

কম্প হয়। 
গ, পণ্ডিতের! সকলে মিলিয়া এক গণমূর্ধেব সহিত বাজকন্ত।ব বিব]হ দিবার 

জন্য ষড়দন্ত্র কবিতে লাগিলেন । 

২। ক্রিয়া-বিশেষণ পদেব পরিচষ দিতে হইলে কি কি উল্লেখ করিতে হয়? 

১৮. সন্ধি 

ছুইটি শব্দের দ্রুত উচ্চারণের ফলে অনেক সময় প্রথম শবেব শেষ বর্ণের 
সহিভ পরবর্তী শবের আদি বর্ণ মিলিত হয়। এই মিলনের নাম সন্ধি । 
শ্বরবর্ণের সহিত স্বববর্ণের মিলনকে ম্বরসন্ধি” বলে। ব্যঞ্তনবর্ণের সহিত ব্যঞ্ন ব! 

্বরবর্ণের মিলনে যে সন্ধি হয় তাহাকে “ব্যগ্রনসন্ধি” বলা হয় । বিসর্গসপ্ধিও 
বাঞ্জনসন্ধির অন্তর্গত | 



বজভাবতী ৫ 

সদ্ধিত্বারা শব্বসংঘোগ বাঙ্গাল! ভাষার প্রকৃতিবিকদ্ধ | বাংলায় গ্রচনিত 

অবিরুত সংস্কৃত শবেরই সাধারণতঃ সন্ধি হয়। তাহাও আবার স্বন্ত নয়। 

১৮, ক. স্বরসন্ধি 

১, অআ+অআস-আ 

মুগ অঙ্ক »মৃগাঙ্ক হিম+ আলয় - হিমালয় 
ভিক্ষা+অন্ন-ভিক্ষানর বিষ্যা +আলয় - বিদ্যালয় । 

২, ইঈ+ইঈ-ঈী 

ক্ষিতি+ইন্দ্র- ক্ষিতীন্্র মুনি+ঈশ্বব » মুনীশ্বব 
সতী+-ইন্দ্র সতীন্তর শ্রী+ঈশ -শ্রীশ। 

৩, উউ-+উউস্উ 

কটু+উক্তিকটুক্তি লঘু +উমি-লঘৃমি। 

৪. অআ+ইনঈ-এ 

নব+ইন্দ্র নবেন্ দেব+ঈশ » দেবেশ 

মহা+ইন্জ- মহেন্ধর বমা+ ঈশ » রমেশ। 
৫. অআ+উউ-ও 

চন্্র+উদয় - চন্দরোদয় এক+উন- একোন 

যথা +উচিত -যথোচিত মহা+ উমি - মহোমি ।' 
৬. অআ+ধ-অর্ 

দেব +খবি » দেববি মহা+খষি- মহ । 

৭, অআ+এএ-এ 

জন+এক - জনৈক তথা +এব - তখৈব 

মৃত+এঁক্য - মতৈক্য মহা+-এরশবর্য মহত । 

৮ অঅ1ও৩-্ও 

বন+ওধধি - বনৌধধি ৃ মহা 4ওষধি » মহৌষধি 

পরম+-দার্য - পরমৌদার্ধ মহা+4-ষধ » মহৌষধঠি। 

৯. ইঈ-+ই ঈভিন্নন্বর-্ব (ই,ঈস্থানে)+পববর্তী স্বর 
আদি+ অস্ত» আগ্স্ত অভি+আচ/র » অভ্যাচার' 
নদী + অনু নত্া প্রতি+উত্তর প্রত্যুতর । 

৮ 



১৫৮ বঙ্গভাবতী 

১০. উ উ+উ উভিন্ স্বর-্ব. (উউ স্থানে )+পরবর্তী স্বর 
“মনু +অস্তব -মন্বস্তর | অন্থ+ইত- অন্বিত 
স্ব+আগত - স্বাগত অন্থু+এবণ » অন্বেষণ। 

১১, খ+খভিন্ন স্ববশ্রু (খস্থানে)ট পিতৃ+আলয় - পিত্রালয় 
১২, এ+ল্বববর্ণ- অধ. (এস্থানে) শে+অন-্শষন 

১৩. এ+ম্বববর্ণ“ আয় (এস্থানে) নৈ+অক-নায়ক 

১৪. ও+ ত্বববর্ণ-অব. €'9 স্থানে ) ভো-4-অন- ভবন 

১৫, ৩+-ন্বববর্ণ-আব (ওঁ স্থানে) নৌ+-ইক-্নাবিক 

১৮. ক দাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম 

বিশ্ব+ওঠ-বিশ্বোষ্ঠ, স্ব ঈব - শ্বৈব, অক্ষ +উহিণী-অক্ষৌহিণী, 
প্র+উঢ প্রো, গো+অক্ষ-্গবাক্ষ, কুল+অটা-কুলটা, সীমন্+অন্ত 
স্মসীমস্ত, শার+ অঙ্গ --শ|রঙগ । 

১৮. খ ব্যজনজন্গি 

১. বর্গেব প্রথম বর্ণ +ন্বববর্ণ, বর্গেব তৃতীয় চতুর্থ বর্ণ ওয বলব হস 

বর্গেব প্রথম বর্ণ স্থানে তৃতীষ বর্ণ। 
দিকৃ+ গ্জ -দিগ গজ, জগৎ+- বন্ধু -জ্গন্ন্ধ, বাকি + বৈদগ্ধ্য বাগ২বৈদগ্ধযা, 

জগৎ 4 ঈশ- জগদীশ, ষট+আনন-্ষড!নন। “ত"” বর্ণেরপরজঝডভটঢলহ 

থাকিলে হয় না । ( পরে দেখ) 
২, বর্গের প্রথম বর্ণ+বর্গের পঞ্চম বণ-বর্গেব প্রথম বর্ণ স্থানে পঞ্চম বর্ণ। 

দিক+নাগ-দিঙনাগ, চিৎ+ময়-চিন্সয়। জগৎ+নাথ জগন্নাথ । 

৩, চ জ+ন্স্ন্ স্থানে ঞ। 

যাচ.+না-্যাচ, ঞী বাজ +নীম্তবাজ্জী | 
৪, ত. দ+চ্ ছ. জ.ঝ.-ত ব| দ স্থানে যথাক্রমে চ চও জং জ্.। 

উৎ+-চাঁবণ- উচ্চারণ সং+জন - সঙ্জন 

কুৎ+-ঝটিকা - কুজ ঝটিকা ৃ উৎ+- ছেদ -উচ্ছেদ। 

৫, ত্ দ+টুঠ. ডভড়.-ত.বা দ্স্থানে যথাক্রমে টু টড 

উৎ+ডীন »৮উড্ডীন বৃহৎ+ চক্কা » বৃহডকা। 
৬, ত.দ্+ল্-ত্ বাদ্স্থানে ল্। 

উৎ+- লেখ "উল্লেখ উৎ+-লাস-্উল্লাস। 
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৭, ত.দ্7শ সত, বা দ্ স্থানে চ, এবং শব স্থানে ছ। 

উৎ+-শ্বাস- উচ্ছাস চলৎ+শক্তি _ চলচ্ছক্তি। 

৮* ত. দহ.» ত বা দস্থানে দ্এবংহৃস্থানে ধ। 

উৎ+-হার - উদ্ধাব, উৎ+হত উদ্ধত, জগৎ+ হিত- জগদ্ধিত। 

' ৯* ন্1শ,ব, স্হৃস্ন্ স্থানে ₹। 
হিন্1+সা- হিংসা, সিন+হ- সিংহ, প্রশন+সা- প্রশংসা । 

১০, ম্+বর্গীষ বর্ণ মূ স্থানে ং অথবা বর্গেব পঞ্চম বর্ণ। 
সম্+ কীর্ণ- সংকীর্ণ অহম্4কার - অহংকাব, অহঙ্কাব। 

১১. ম্1য্ রূল্্ব্শ.ষ্স্হৃম্স্থানে ং। 

সম্+বাঁদ_ সংব।দ, কিম্+দস্তী _ কিংবদভ্তী, সম+সার-সংসাব। 

১২, য.+ত. খত থ. স্থানে যথাক্রমে ট্ ঠ। 
হয,1ত _ হষ্ট, কষ.+তকষ্ট। 

১৩, উৎ+-স্থান _ উত্থান, উৎ+-স্থিত _ উখিত। 

১৪. ম্ববধর্ণ+ছ.্ছ,স্থানে চ্ছ. তরু+ছায়া- তরুচ্ছাষা। 
১৫, অ:+অ-ও ততঃ +অধিক - ততোধিক । 

১৬. অ:+অভিন্ন হ্ব-অঃ স্থানে অ অত+এব- অতএব । 

১৭. অঃ+বর্গেব তৃতীষ চতুর্থ পঞ্চম বর্ণ এবং য্ বু ল্ব হু-অঃ স্কানে ও । 
অধঃ+ গমন - অধোগমন মন:+ মাহন-মনেযোহন । 

শিব:+ ধাধ _ শিবোধার্ধ মনঃ+হব-মনোহর। 

১৮, অকাঁবেব পববর্তী ব জাত বিসর্গ +-স্বববর্ণ, ধর্গেব তৃতীয় চতুর্থ পঞ্চম 
বর্ণ এবং য. ল্ ব. ইঃ স্থানে অরু। 

প্রাতঃ+ আশ - প্রতরাশ পুন:+আগত » পুনরাগত 
পুনঃ+বার-্পুনবাৰ অন্তঃ+ধান--অন্তধান। 

১৯, অঃ আঃশকৃ খ. প ক.” স্থানে স। 

পুরঃ1+কাব-্পুবস্বারঃ বাচ*+পতি-বাচস্পতি, তিরঃ+কৃত - তিরস্কৃত 
যশঃ+কব-যশস্কব। ব্যতিক্রম প্র(তঃক$ন, অস্তঃকবণ । 

২৯, ইঃ উঃ+-্বরবর্ণ বর্গের তৃতীয় চতুর্থ পঞ্চম ধর্ণ এবং য. ল্ বং হ 
স্ববিসর্গ স্থানে বু। 

নিঃ+নয সনির, নিঃ+ আকার” বাকার, ছ:+ অবস্থা» দুরবস্থা 
ছুঃ+লভ স্ছুর্ভ।  মুছঃ+ মুহঃ »মুহমুহঃ | 



ডি বক্ষভারতী 

». ইঃ উঃ+কৃ খ. প. ফ..ঃ স্থানে য্। 
বিরসিওন নিঃ+ফল -নিষ্ঘল, দুঃ+-কুল স্ুদ্ধুল। 

২২, $+চ্ ছ-ঃ স্থানে শ.। 

নিঃ+চল নিশ্চল, শিরঃ:+ছেদস্ শিরশ্ছেদ নিঃখ-চিতস্নিশ্চিত। 
২৩, ২+ট ১.৪ স্থানে য্। 

নি:+£র-্নি্র ধঃ4+টস্কার -ধনুটট্কার। 
২৪, ১+ত থ্+£স্থানে স ইত:+ততঃ-_ইভত্ততঃ। 

২৫, :+র্স্বিসর্গ লোপ, বিসর্গের পূর্ববর্তী হ্বর দীর্ঘ। 

নিঃ+রবম্মনীরব চস্থ:+বোগ » চক্ুরোগ । 
২৬. £+-স্থ-্বিকল্ে বিসর্গ লোপ দুঃ+-স্থ- দুস্থ, দুস্থ । 

১৮. খ. ১. আধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম 

বৃহৎ+ পতি - বৃহস্পতি, পতং+অঞ্লি-পতঞ্লি, বন+পতি - বনস্পতি» 
তৎ+কর-.তস্কর, মনস্+ঈষা-মনীষা, এক+দশ.০একাদশ, বিশ্ব+মিত্র- 
বিশ্বামিত্র, হবি +চন্দ্র- হরিশ্ন্ত্র। 

খাটি বাঙ্গাল! শব্দের সহিত সংস্কৃত শব্ধের অথবা বাঙ।লা৷ শবের সন্ধি 

সাধারণতঃ হয় না। 

অনুশীলনী 

১। স্ধি কর £-- 

অচ্ছমতি+অন্ুসাবে, জাতি+অভিমানত যদি+অপি, জীবৎ+দশা৯ 

তৎ+-জন্য, নি:+রঙ্্,। নভঃ:-+ তল, পূর্ণ + ছেদ, তিবঃ+কার। 

২। নিম্নলিখিত শব্বগুলিকে শুদ্ধ কবিয়া লিখ £-- 

ছন্দানুসারে, মনাস্তর, যশেচ্ছা, বক্ষোপরি, কলেজধ্য।ক্ষ, গ্যাসালোক, মনাগুন» 

রাঙালু, আমাপেক্ষা, উপরোক্ত । 

১৯ সমান 

পরম্পর অন্বয়বিশিষ্ট একাধিক পদের একপর্দীভাবকে সমান বলে। সমাস 

প্রধান্তঃ ছয় প্রকার £--. 

অবায়ীভাব, তৎপুরুষ, রা ঘি, বন্ত্রীহি, দ্বন্্। 
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১৯ ক. জব্যরীভাব 

যে সমাসে অব্যয়েব অর্থ প্রধান তাহাই অব্যয়ীভাব। অব্যয়ীভাব সমাসে 
সাধারণতঃ পূর্বপদ অব্যয় হয়। সামীপ্য, বী্পা, অনতিক্রম প্রভৃতি অর্থে 
অব্যয়ীভাব সমাস হয় । 

সামীপ্য- উপকূল (কুলের সমীপে ), অন্গঞ্জ (গঙ্গার সমীপে) উপনগর 
€( নগরেব সমীপে )। ৃ 

বীপ্পা-প্রতিদিন (দিন দিন), অন্ুক্ষণ (ক্ষণে ক্ষণে) ফিবছর 

'€ বছবে বছরে )। 
অতিক্রম--যথাশক্তি ( শক্তিকে অতিক্রম ন1 কবিয়। ), যথাসাধ্য । 

পর্যস্ত--আজান্থ (জান পর্যস্ত) আকর্ণঠ আসমুদ্ব, আপাদমস্তক, আমবণ, 

আজীবন, আবালবুদ্ধণনিতা । 

অভাব-_নিবিষ্ম (বি্েব অভাব ), ছুতিক্ষ, নিঝর্ধাট, নিষ্ষলঙ্ক, নির মিষ» 

অর[জকতা । 

পশ্চাৎ--অন্গমন ( পশ্চ1ৎ পশ্চাৎ গমন ), অন্ুসবণ, অন্ভুলেখন, অন্জাত। 

সাদৃশ্ত-_উপদ্ধীপ ( ছবীপেব সদৃশ )। 

কদ্রতা__উপগ্রহ (গ্রহ অপেক্ষা হ্ুদ্র ), উপদেবতাঃ উপলক্ষণ, উপকথা । 

১৯, খ. তৎ্পুকরুষ 

যে সমাসে পববর্তী পদেব অর্থই প্রাধান্য পায়, তাহাব নাম তৎপুরুষ | 

তৎপুকষ প্রধানতঃ ছয় প্রকাব £_- 
ছিতীয! তৎপুরুষ, তৃতীমা! তৎপুকষ, চতুর্থী তৎপুরুষ, পঞ্চমী তৎপুরুষ 

ষষ্ঠী তৎপুকষ, সপ্তমী তৎপুরুষ 

সমাসে পুবপদ্েব বিভক্তি সাধাবণতঃ লোপ পায়। পূর্বপদে 

যে বিভর্ভি লোপ পাষ, তাহাবই ন|যাহ্ছপারে, তৎপুরুষ নাম গ্রহণ 
করে। যেমন, (বিস্ময়কে আপন্ন ) বিস্ময়পন্র-এই অমাসে পুধপদ 

বিস্মঘকে দ্বিতীয়া বিভক্তি । এ বিভক্তি লুপ্ত হইয়াছে। স্ুতবাং উহ! 

দ্বিতীয়! তৎপুরুষ ৷ " 

১৯. খঃ দ্বিতীয়া তগুপুকুষ 

" মিন্রভাবাপর, ধর্মাগত, গঙ্গাপ্রাপ্ত, চিবশক্র, অক্ফুট, দ্রুতগামী, মুদ্গাগত, 

চরণাশ্রিত, ক্ষণস্থাধী, আঘ/তপ্রাঞ্থ। সংখ্যাতীত, তত্ব-জিজ্ঞান্থ, বর্ষভোগ্য,. 
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বয়ংপ্রাপ্ত, অন্তর্গত, সংশয়াপন্ন, ন্িরয়গামী, রক্তপিপাস্থ* দেবাশ্রিত, লোকাতীত, 
'তদ্গত্ত, র্যক্তিগত, বাসনমাজা, জলতোলা। মাটিক।টা, বথদেখা, কলাবেচা। 

১৯. খং তৃতীয়া তুপুরুষ 
জবাজীর্ণ, রোগশীর্ণ, পিতৃদত্, সর্পদষ্ট, ভক্তিযুক্ত, কষ্টসাধা, মনগডা, বাডাহত, 

সমাচ্ছাদিত, শ্রমলন্ধ, ধনাঢ্য, রৌন্রদগ্ধ, বসসিক্ত, শ্রেহাতুরা, শোকাকুল, 
মধুমাথা, সোনাবাধানো, দাকাটা, বাছুডচোষা, কালিমাখা, শ্রীযুক্ত, ধাতাভাজা, 
হুনমাখা, পাতাছাওয়া, ঝাটাপেটা, ঢে'কিছ।টা, ঘানিপেষা, ছায়শীতল, 

রক্তাক্ত, হম্তচালিত, স্লেহান্ধ, বপোন্না্খ বিদ্যাহীন, জনশূন্য, ত্রুটিপূর্ণ, 
গুণবিশিষ্ট, তত্প্রণীত। 

১৯. খৎ চতর্থী তণুপুরুষ 
দেবদত, রাজদেষ, মবণকাঠি, মালগুদাম, বিষেপাগলা, যুপকাষ্ঠ, দেবাপিত 

মবাকান্না, মেয়েস্কুল, তেলধৃতি ( তেল মাখিবাব ধুতি )। 

১৯. খৎ পঞ্চমী তৎপুরুষ 
বৃস্তচ্যুত, বোগমুক্ত, সত্য, বিল[তফেবৎ, খণমুক্ত, ব্যান্রভীত, সিংহ ষনচ্যুত, 

ঘবছাডা, থলেঝাডা, জেলখ।ল।স, গাছাড়া৮» ঘবপালানো, শাপমুক্তি, অগ্রিভয়, 

মোহমুক্ত, বাজভয়, ব্রাহ্মণেতব । 

১৯. খ* বষ্ঠী তুপুক্ুুব 
রাজপুত্র, বৃক্ষশ।খা, নদীতীব, গুরুসেবা» চাবাগান, গঙ্গাজল, নবশেষ্ঠ, কবিগুরু, 

শ্বশ্তববাভী, নবাধম, ধান্যক্ষেত্র, পুষ্পবন, আ.্রশাখা, মাতৃন্েহ, ঘোডদৌড, 
বাদবনাচ, ফুলসাজি, পুকুবঘ।ট, মৌচাক, নাচঘব, বৃট্টিপাত, ইংলগ্েশ্বব, সৎসঙ্গ, 
অতিথিসেবা, মাতৃল।লয়, জগদন্ধু, ঠাকুববি, দেঁওবপো, বাজপুত্র, সণজবাতি, 
বামুনপাডা, মালগাভী, ঠাকুবপো, নদীজল, কাপডকল। 

১৯. খ সপ্তমী তগুপুকুষ 
পাপাসক্ত, জলমগ্ন, পরিহাসপটু, বন5ব, গাছপাকা, রাতকানা, বণনিপুণ, 

অকালমৃত্যু, কার্ষদক্ষ, অকালপক, পিতৃতক্ত, পুঁথিগত, গোলাভবাধান, 
বাটাভবাপান, বাক্সবন্দী, পকেটজ/ত, ঝুঁড়িভবা, পাভাবেভানী, সাঝঘুমানী, 
অশ্বাবঢ়ঃ তালকান] | 

১৯, খ' অগা, তগু পুরুষ 
ন(নঞ) অথবা নঞর্থবোধক অন্ত কোনো অব্যয়কে পূর্বপদ করিয়া ষে 

তৎপুকষ সমাস হয় তাহার নাম নএতৎপুরুষ | 



বঙ্গভারতী ৬ 

ন-ভাবস্মঅভাব, ন আচার স্মঅনাচার। এইৰপ অনতিদূব, অনশন, অগণ্য, 
অন্থদার, অনুন্নত, অসৎ, অচেতন, অনাধারণ, আঘাটা, আকাল, আকীড়া, 
অকেজো, গরহাজিরঃ বেবন্দোবন্ত,। গবমিল, অনাছিষ্ি, আলোনা, আকাচা, 

আভাঙ্গ।। 

১৯,খ”শ উপপদ্ তগপুরুষ 
বিশেষ্ের সহিত কৃদস্ত শবেব সমাস হইলে তাহ|কে উপপদ তৎপুরুষ সমাস 

বলে। যথাঁ-- 
জলচব (জলে চরে যে)। এইবপ,স্্পন্কজ, দিবাকব, কুম্তকাব, স্ুত্রধব, 

ত্র্ণকাব, ভূজগ, পাদপ, প্রভাকর, নিশাকব, মালাকাব, শাঞ্ত্রবিৎ, জলজ, 

অনুজ, বিহঙগম, ইন্দ্রজিৎঃ মনোলোভা, বর্ণচোবা॥ বুকচেবা, হাতুডিপেটা, কাবিকব, 
হালুইকব, বাজীকব, ফেলমাবা, পাশকবা, মডাখেকো, পাতচাটা, ধামাধরা, 
ঘবপোডা, লুচিভাজা ইছ্বমাবা, ছেলেববা, মানুযখেকে।। 

বাঙ্গলয় অনেক উপপদ নিম্পন্ন শব্দকে অনেক সময় দ্বিতীয়া তৎপুকষ, 

ভূতীয! তংপুরুষ 'প্রসৃতিব অন্তর্গত বণিয়া ধব। হয। কখনে। কখনো একই শবকে 

বহুত্রীহি সমাসের উদ্বাহবণস্বরূপেও উদ্ধৃত কবা হয় । 

১৯. গ্১ কর্মধারয় 
বিশেষণে বিশেষ্তে অথবা বিশেষণে যে সমাস হয়, তাহাকে কর্মধাবয সমাস 

বলে। কখন€ কখনও বিশেন্ত বিশেষ্কে ও কর্মধাবয় সমাস হয । 

সঙ্জন, পুর্ণচন্দ্র, পাুলিপি, মহাপুরুষ, হবিহব (যে হবি সেই হর)। 
দেবধি, শীতে, জীবন্ত, হষ্পুষট, সপ্তেখিত, দত্তাপহৃত, আতানুলিপ্ত, শ্লানমুখ, 

নীলোত্পল, বক্তাশোক, মধুবচন, প্রিষসখ।» সাধুপুকষ, মহ|বাণী, পৰকেশ, 
নীলশাড়ী, মহষি, সেঞ্জম।মা, বডমামী, উডোলজাহাজ, মেমসাহেব, ক|লসাপ, 

কাচকলা, মিঠেকড়া, আধফোটা, পণ্ডিতমশায, আধবোজা, টাট্কাতোলা, 
গবমভাজা, সাডেপাচ, শীতোষ, নীললোহিত, গুরুদেব, ঠাকুবদ[দা, পণ্ডিতজন, 

তমাললতা, ভূলোক, পেদিনঃ অলংকৃত, কদ[চার, কাপুরুঘ, পবার, আগাছা, 
ঠাকুবদাদ', বাবেক, ওলকপি, ফুলবাত[সা, গাধাবোট, ঈ[তকপ]টি, মেয়েক|না। 

১৯. গা মধ্যপদলোপী কর্মধারয় 
যে কর্মধারয় লমাসে মধ্যবর্তী কোনো পদ লোপ পায়, তাহাকে মধ্যপদলোপী 

কর্মধাবয় বলে। 

' সিংহাসন (সিংহ চিহ্িত আসন ), পলান্ন (পল অর্থাৎ ম|ংস মিশ্রিত অন্ন ), 
একশ ব্যোম্যান, বাষ্পবানঃ হাস্তবদন, খাইথবচ, ঘিভাত, মনিব্য।গ, মাছুঘর 
বিষ়েপগলা। 



৬৪ বঙ্গচারতী 

১৯. গা উপমান কর্মধারর 

কর্মধ]রয় সমাসে প্রথম পদটি উপমান এবং ঘ্বিতীয় পদটি বিশেষণ হইলে 

'উপমান কর্মধাবর় হয়-_কুহ্থমকোমল, কুলিশকঠোর, শশব্য্ত, হস্ডি-মূর্থ, ঘনস্টাম, 

মিশকালো, সি দূররাজা । 

১৯. গ্ব উপমিত কর্মধারর 
তুলনা বুঝাইতে উপমান এবং উপমেয়েব মধ্যে যে সমাস তাহারই নাম 

উপমিত কর্ণধারয়। এই সমাসে উভয় পদ বিশেত্য হ্য়। 

পুরুষসিংহ, চবণকমল, মুখচন্ত্র করপলব, নৃসিংহ, নবপুঙ্গব, বাজধি, 

ফুলকুমাবী | 

১৯. গাঃ- কুপক কর্মধারয় 
অভেদ কল্পনা বুঝাইতে উপমান ও উপমেয়েব মধ্যে যে সমাস তাহারই ন।ম 

রূপক কমধারয়। এই সমাসে উয্ু-পদ বিশেষ্য হয়। কালচত্র, বিষাদসিন্ধু 

পরাণপাখী, প্রেম-মদিবা, মনমাঝি, শোকানল | 

১৯, স্ব. ছবিও 

যে কর্মধারয়-জাতীয় সম।সে পুবপদ সংখ্য।ব[চক বিশেষণ হয় এবং সমাহাবাদি 

অর্থ বুঝায়, তাহাব নাম ছিগু। 
ত্রিভূন, পঞ্চবটী, নবরত্ব, চতুষ্পদ, পঞ্চভূত, পঞ্চনদ, তাকী, সপ্তাহ, তেম।থা, 

চৌরাস্তা, পাচফোড়ন, দশ-আনি, তেকাটা, ছুমুখো। 
১৯. ৬. বছুত্রীহি 

যে সমান সমস্ত পদের অর্থ সমস্তমান পদমমূহেব কোনোটিকেই না বুঝাইয়া 
অন্ত পদ্ার্থকে বুঝা, তাহার ন।ম বহুরীহি । 

দশানন (দশ আনন ধাহাব )১ পীতান্বব, ত্রিলেচন, পঞ্চানন, কৃতবিদ্যি, 
স্থিতগ্রজ্ঞ, ছিন্নশাখ, জিতেন্দ্রিয়, ভগ্রজান্থ, শীর্ণকলেবব, অনাদি, নির্ধন, অন্যমনস্ক, 
চন্রমুখ, অদৃষ্টপুর্ব, নীলান্বব, চন্দ্রশেখব, বীণাপাণি, অল্লাধু, চন্্চুড, দিগন্বব, ষভানন, 
শুলপাণি, বজ্জদেহ, রক্তনেত্র, কালোববণ, নদীষাতৃক, গৌবীভাধ, নষ্টমতি, 
বিশালাক্ষ, মকবাক্ষ, পুগুরীকান্ষ+ পুষ্পধন্বা, সুধন্বা, উর্ণন[ভ, যুবজানি, লালপেডে, 
কানকাটা, ছয়নলা, তেহাতি, একচোখো, চিবণদাতী, হতভাগা, উচকপালী, 
অল্লেয়ে, মা-মবা, নিমুখো | |] 

১৯. ও১ কর্মব্যতিহার বন্ুত্রীহি 
পবম্পর একই জাতীয় ক্রিয়! করিতেছে এইকূপ বুঝাইলে এই সমাস হয়, 

রেশাকেখি, দণ্ডাদণ্ডি, মারামারি, চুলে|চুলি, হাতাহাতি, লাঠাল।ঠি, গ।লাগালি, 
ফাট|ফটি, কাটাকাটি । 
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২৯, চ. দবন্থ 

যে সমাসে সমস্ত পদেব অন্তর্গত প্রত্যেকটি পদের অর্থ ই সমানভাবে বুঝা যায় 

'মেই সমাসের নাষ ছন্ সমাস । 

ইঞ্টানিষ্ট, শ্রভাগুভ, দানধ্যান, অক্নবন্ত্। বাধানিষেধ, নববানব, গোমহিষ, 
মনপ্রাণ, পিতামাতা, রক্তমাংস, অন্নজল, আদানপ্রদান, শীতগ্রী্ম, ব্রাঙ্ষণচণ্ডাল, 

'জনমানব, পিতাপুত্র, কুশীলব, দম্পতি, জায়াপতি, স্বামী-স্ত্রী, পুত্রকন্তা, ধনমান, 

পথঘ।ট, দেনাপাওনা, ভাইবোন, হাসিকান্না, চালভাল, ডালপালা, হাত-পা, 
গোরুবাছুব, দোযাতকলম, উক্লিমোক্তার, গাহাত, জামাকাপড । 

অনুশীলনী 
১। নিয্নলিখিত শব্দগুলিব মধ্যে কে|ন্টিতে কি সমাস হইয়াছে বল +-_ 

লোকপিছু, তেহাঁতি চৌমাথা, হাতগড়া, রামদা, চত্ুষ্পণ, সোনামুখ, হাহভাঙ্গ।, মেমসাহেব, 
ঘিভাত, ভ/ইফোটা, ভালমন্দ, দেশাগ্ুষ, পরচর্চ, কন্ঠাদান, করতল, অন্রবষ্ট, অর্থজয়, আতুরাশ্রম, 

হাতবশ, পদতল। 

২। সমস কব £--. 

নীল অন্বব যাহ[ব, এক চোখ যাহা।ব, উডে যে জাহাজ, হাত বাবা গড়া, 

দ্বাষেব ছ্বাবা কটা, দুই মুখ যাহ।ব, কাচ। যে কলা, দশ আনন যাহাব, হাত ও 
পা, বিষে জন্য পাগলা, নবেব মধ্যে শ্রেষ্ট, সিংহ চিহ্নিত আসন, চন্দ্র চুডাতে 
বাহাব, শিঙ্ষেব অভ।ব, কষ্ট ছাব। সাধ্য । 

৩। সমস, ব্যাসবাকা, সমশ্তমান পদ, সম।সান্ত পদ কাহাকে বলে? 

উদ্াহবণ দ[ও । 

৪। সমস সাধাবণতঃ কয়প্রকাব? প্রত্যেকটির একটি কবিয়া উদবাহবণ 

দিষ! বুঝাইযা দাও । 

৫। উপমান ও উপমিত এই ছুই প্রকাৰ সমাসের মধ্যে পার্থক্য কোথায়? 

উদাহবণ ছ্বাবা বুঝ [ও । | 
৬। দ্বিগু, কর্মধাবষ ও তৎপুকষ সম।স কত প্রকাবের হইতে পারে? 

প্রত্যেক প্রকাবের একটি বিয়া উদ।হরণ দ।ও 

৭। বহুর্রীহি সম।ণ কত প্রকাবেব হইতে পাবে? উদাহবণ দ্বারা 

বুঝাইয়! দাও। 

৮1 কর্মধাবয় ও বহুব্রীহি সমাসেব মধ্যে পার্থক্য কোথা? উদাহরণ 

বাব বুঝাঁও। 

উ 



ক বঙ্গভায়তী 

২০, কৎগ্রতযয় 
ধা হব উত্তব যে সমস্ত প্রত্যয় যোগ কবিয়া নৃতন শব গঠিত হয়, সেগুলিকে কংপ্রত্যঘ ৭লে। খাখ|লায় যে সকণ কুণন্ত শব অবিকৃতভাবে অংস্কত হইতে গৃহীত হঈফাহে সেই সমস্ত শবেব প্রত্যয়গুলিও খাটি সংস্কত। ঘঞও অল্, অচ, 

অন, ক্তিন্, তব্য, অনীষ, গত ক্যপ, ন্, ণকৃ, 2৮, প্রভৃতি প্রতায় সংস্কৃত এবং অ, আ, আন, অন্ত, ইয়া, উথা, প্রভৃতি প্রত্যয বঙ্গলা। 

২০ ক. সংস্কত কণ্প্রত্যয় দ্বারা নিম্পল্ন শব 
বিশে 

বিশেষণ পচ +-ঘএঃ, পাক ক₹4-ণকৃ কাৰক আ-চরু + ঘএ, আচ।ব দশ. +ণক দর্শক ভুজ,4-ঘএও, ভোগ হন্+ণক ঘাতক ল৬১+ঘঞ, লাভ গৈ+ণক গাযক র7-অচ জয অপ. বাধ্+ইন্ অপবাঁধী' পম্-_টি +এচ্ সঞ্চয আ--গম্+ইন্ আগমনী বৃ+অপ্ বব ই + ঘিহইণ, ভোগী ্ত+অপ, স্তর তা.4ধিঠণ, ত্য।গী শ্রুণ- মন্ শ্রবণ ওহ +ক্ত গ্চ পত+ অনট পতণ কচ. ক্র্পা গৈ+ণট গান 4 $চ্ শ্রোতা অর্ধি--ই + অন্ অপ্যযন প্রী+চ, ক্রেতা অন্-স্থা+ অণটু অঞ্ষ্ঠান গ্রহ+-তৃচ, গ্রহীতা হন্+সন্7+- এ ভরিঘ।*স। কু্৯--₹4-অণ, কুম্তকাব পা+সন্+আ পিপাসা গ্রীক প্রিষ তু +সন্+আা বুদ প্র-জ্ঞা+ক কি বি--414+কি বিখি দিবা_ক+ দিব: জপ-_ধা+-কি জলখি *. ভুঙ্গ_গম্প- খচ ইজজ, তুজজম্ গম্ক্তিন্ গতি সবস্-_জন্+ড সবোজ হজ,4-ক্তিন্ নি ++-তব্য কর্তব্য ভদ্দ +ক্তিন্ ভক্তি দঘুশ.+অণীয় দর্শনীয় প্র-নম্+কতিন্ প্রণতি খচ +-ন্তযৎ বাক্য 



বিশেষ্য বিশেষণ 
শুচ +ঘএ শোক স্তা+ক্ত স্থিত 
প্র-হা7ঘঞ, প্রহার শাস্+অক শাসক 
গ্র- সদ্+ ঘএঃ প্রসাদ শ্ব+অক ্লাবক 

বি--সদ+ ঘঞ বিষাদ পচ.4+অক পাচক 

নশ.+ ঘঞ্ নাশ দ্া+তুচ দতা 

ভু+ঘঞ, ভাব হন্+তৃচ, হস্তা 

তুজ +অনটু ভেজন দা+ক্ত ৬ 

হ+অনট্ হব্ণ দুশ.+ত্ত দৃ 
শ্বীঅনট শযন আ--রুহ7ক্ত আবঢচ 

দা+অনট দান উং--নম+ক্ত উন্নত 

২০. খ. বাঙ্গাল। কতপ্রত্যয় দ্বারা নিষ্পন্প শব 

নি, আনি, উশি, উনী-ষ্কাপ|নি, কাছুশিঃ বকুনি, ধমকাশি, খিইনি, জঙগুনি, 
ছটফ্টানি, লোকহ।সানি, চটটনি, বিচ্ঠনি, কটকট!নি, খ।টুনি, শুনানি, উডানি, 
পাবানি, ব বুনি, ঘুষপাডানী (গান )। 

অন-_ ভাঙ্গন, ঝাড়ন, চলন, বলন, গডন, ঢ।কন, নাচন, কৌদন, 

কাপন, দ।দন। 

আ--পল। ( কখ1), ভাযা, দাওয। (দ।বী ), দাশ্যা, পাপয।, ন| দ্যা) শোনা, 

দেখ।, কেন। (দাম )। 

অন-_ হেলান, ঠেসান, মানান, (মানানপই ), যোগান, ঠকন (কি 
টিকানটাই ঠকিয়েছে ) চডান, তাড[ন, বানান । 

অনো-_চুলকানোঃ কামভানো, দাভানো, শোযানো, বসানো, কাদানো, 
পচ।নো, বাডানে।, নাভানে।। 

না-_পাগনা, দেনা, ওডন।, ঢাকনা, বাজনা, বান্ন।, বাটনা, দোলনা, খেলনা, 

ফেলনা, মাগন।, শুকনা । 

আই-_-বাছাই, বাচাই, ছাটাই, কাটাই, বাদাই, লড়াই, চডাউ, চোবাই, 
উৎবাই। 

ওয়া--বি।চোযা, চডোয়া, ধরোষ। সাজোযা। 

_ আড--জোগাড, খেলোয়ড । 

আরি, আবী-_পুক্গা রী, ভিখাবী, কাটারি। 



গু বঙ্গভারতী 

ক--মোডক, চভক, চটক। 

অত-_-মানত, ফেরত । 

তা--জানতা ( সবজানতা৷ ), পড়তা, ধর্তা, ফেবতা | 

তি-_ চুক্তি, ঘাটতি, গুনতি, পড়তি, উঠতি । 

আডিযা১আডে-_-জোগাড়িয়-জোগ।ডে ( মজুব ), হাতাডিয1১হাতুডে । 
উক-_নিন্ুক, লাজুক । 
অস্ত- ফুটন্ত, জীয়স্ত, চলস্ত, বাডস্ত। 

আট-_-জমাট, ভরাট । 

উয়া- পড়ুয়া, পটুযা । 
ইয়া৯ইয়ে-_-বাজিযা১বাজিয়ে, নাচিয়া-নাচিয়ে। 

টা--চা!প্টা, শুকটা | 

উবী-_ডুবুবী, ধুন্তরী । 

অত, তা, তি প্রভৃতি কতকগুলি প্রত্যয় দ্বাবা ধিশেষা ও বিশেষণ এই উভয় 

প্রকাবেব পদই পাএযা যষ। যথা_-ঠাকুবেব কাছে মানত আছে (পিশেষ্য )। 

বসত খাটা পযন্ত দেনাব দায়ে খিক্রয় হইয়া গেল (বিশেষণ )। গুনতিতে তুল 
হইয়াছে (বিশেষ্য )। চলতি গাভীতে উঠিও না! (বিশেষণ )। 

২১. তন্ধিত প্রত্যয় 
শব্দের উত্তব যে সকল প্রত্যয় প্রযুক্ত হয, তাহাদিগকে ভদ্ধিত প্রত্যয বল। 

হয়। ভাব, অপত্য, সম্বন্ধ, মাত্রা, প্রভৃতি অর্থে তদ্ধিত প্রত্যযের প্রয়োগ হয়। 

তল্ (৩1), যু, (ত্য), অপ, ইমন, ছ (ঈষ), ঠক (ইক), অন্ প্রভৃতি 
প্রত্যয স'স্কৃত। 

আই, ই, ঈ, গিবি, নি, আনি, ওয়।লা, দানি, দাব, পনা, ইয়া, উয়া প্রভৃতি 

প্রত্যয় বাঙ্গালা । 

২১. ক. লংস্কভ তদ্ধিত-প্রত্যয়াস্ত শব্দ 

গুক+তল গুরুতা ত্বদ+ছ. ত্ব্দীয 

বীন+তল্ দীনতা বাজন+ছ, বাঙ্গকীয় 
সাধু+ত সাধুত্ব শবীব+ঠক্ শারীবিক 
গম্ভীব + ও গাভীর্ষ ছুঃখ+ইতচ, ছুঃখিত 

ঘরিত্র 1 য্যও, দারিভ্র] পীড়া 1 ইতচ গীভিত 

'মহৎ+ইমন্ মহিম। বদধি+মতৃপ বুদ্ধিমান 
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নৌ+ইক নাবিক জ্ঞান+মতুপ জ্ঞানবান্ 
রঘু +অণ বাঘব গুন+ইন্ গুধী 
মন্ত্র +অণ মানব মনস্+বিন্ মনন্বী 

দিতি+ণ্য দৈত্য গুরু-তরপ, গুকতর 
গর্গ 4 যঙ, গার্গ্য লঘু+ঈয়সুন্ লঘীযান্ 
অতিথি+েয় আতিথেয় দীর্ঘ +তমপ, দীর্ঘতম 
গো+যৎ গবা বৃদ্ধ+ইষ্ঠ জ্যেষ্ঠ 

* পৃথিবী +অণ্ পাথিব মাংস+ল মাংসল 
চণক+যাউ, চাণক্য মৃত+কল্প মৃতকল্প 
রাম+ফায়ণ বামাষণ শান্ম+ঈয় শাস্ত্রীয় 
দেব+ত্ব দেবত্ব লোক+-ফ্িক লৌকিক 
মনস্1ষ্টিক মানসিক মথুব+ষ্ঃ মাথুব 

হমিত্রা+ইঞ.. সৌমিত্রি শ্র+মতুপ, ্্রীমান্ 
ষহ্ু+ষ যাদব গঙ্গা +ঢক্ গ।জেষ 

২১, খ. বাঙাল তন্ধিত-প্রত্যয়ান্ত শব 

আই-বভাই, বাষনাই, পোষ্টই, কানাই, বলাই, মিঠাই, ছাটাই, বাদশাই, 
মোৌগলাই, বাই, জগ।ই, জনই, গদাই। 

ই--সাহেবি। নবাবি, গোলামি, মাষ্ট/বি, চাকবি, মাবামাবি, লাঠালাঠি, 
হাতি।হাতি, মোডলি, দাল|লি, ডাক্তাবি, শষনি, চাল।কি, ধদম[যেসি, মোক্তাবি, 
পণিতি, ওকালতি, ভালমানুষি ॥ 

অ:না-_মুন্সিআনা, ব।বুমানা, মুকব্বয়ানা, গবিবিয়।ন।১ বিবিযাঁনা | 

না--জাবনা, পাখনা, দোলনা । 

আনি- হিছুয়ানি | 

ল- হাতল, কীকভোল, আদল, প/তল, ম।দল। 

লা--আধ্ল।, বার্দলা, ছ্যা লা, চাকলা । 

উলি--আধুলি, পিঠুলি। | 
আলা, ওলা, ওয়।লা-_পাহাবাওয়ালা, ব[ভী ওয়ালা, ব।ডীআ লা বা বাডীগুলা। 

গিবি--বাবুগিবি, কুলিগিবি, মুটেগিবি, কেবানীগিরি | 

দর-_ দোকানদার, চৌকিদার, বুটিদাব, দানাদার, ভাগীদাব, ঝালরদার, 
খআচলদার, ফুলদার, কক্ষাদার, মজাদাব, জমিদাব, অংশীদার । 



ও বঙ্গভারতী 
রি 

ঘান, দানি--বাতিদান, ধৃপদান বা ধৃপদানি, পিকদান বা পিকদানি, 
আতরদ।ন, কলমদ।ন, ছাইদ[ন, ফুলদানি, নশ্যদ[নি | 

পন|-গিশ্নীপনা, হ্তাক[পনা, বেলেলাপন। | 
অস--ডার্গস, খোলস, মুখস। 

চি ধুনাচি, খাজাঞ্চি) মশ[লচি, ঘামাচি, ব্যাডাঁচি, ডেকচি। 

ঈ-_ গোলাপী, বেগনী, ম)ষ্টাবী, হিসাবী, বাগী, দাগী, মারাঠী, বাঙ্গালী, 
গুজরাটা, মাদ্র(জী, ফাবসী, ইংবাজী, প্রণামী, দালালী । 

মি, মো-_পাঁগলামী,মো, ছেলেমি,-মো, বুডোমি,মৌ, জ্যাঠমি,মো। 

বৃংদার্৫থ আ., ্ষুদ্রার্থে ই-_ই|ডা, হাডি, পোটলা, পুটিলি, বেচক্কা, বুচকি, 
ছে।বা, ছুব। 

আলি--ঘটকা!পি, চতুব|লি। 
উবিয|”উবে _হ|টুবিযা১৯হ ট্রবে, কাঠবিযাকাঠুবে। 
আবি-বি, আবী-বী-কাস।বি-বী, শ'!খ।বি-বী, ভিখাবি-বী। 

তা, তি--বাউতা, পানত।, নেনত। তলতা, নামত, চ|কতি, আলতি। 

ড, ডা, ডি--চাপড, ভাঙ্গড, তুখড, ব(জড।, গ।হড।, ন1ছডা, কাঠডা, পাতডা, 

থাবডা, প।গড়া, চ.ম্ডা, খগড|, ভিজডা, খেলোয়।ড, আবডি। 

এই গড? কখন9 “ব, কপেও ব্যবহৃত হয়, যেমন-_বাঠবা, ট্রকবা» ভাষবা, 
পেটব।, গেটব| । 

আি - ইতবামি, পাগল।শি, জ্যাঠামি, বাদর|ম, ফাজলামি, মঙলামি, 

ছ্যাবল'মি, 2&ামি, নোংবামি। 

অ।- বোগা, মোট|। 

খোব-_ নেশ।খোব, ভাংখোব, গাজাখোর, ঘুষখোব, টাকাখোর, মদখোব, 
চাখে|ব, গুপিখোর, স্দখোব | 

উ- চালু; ঢালু। 

উয়৯৪-_ জলুয।১”জলো।, ধাতুয1বেতো, কোণুয!১কুশো» মাহুযা ১ মেঠো, 
বহুয়া বুনো । 

আল-_কাঙাল, দয়।ল, আঠিয়াল ৯এ"ঠেল, লাঠিযাল১ লেঠেল। 

আলো--তেজালো, ধাবালো, দ(তালো১ ঝ |ঝালো, বসালো । 

লা-_মেঘলা, একলা, পাতল। । 

আডিয়া১ডে-_ চাষাডিয়া-চাষাড়ে। 

ক1-হোৎকাঃ হালকা । 



বঙ্গভারতী খ১ 

সই -_হাতসই, মাপসই, মানানসই, জললই | 
তবো- এমনতবোঃ কেমনতবেো১ যেযনতবো | 

টিয়াটে-_রে[গাটিযা বোগাটে, ঘোলাটিয়া ঘোলাটে, ভাডা টিয়া 

ভাড়াটে, খ্যাপাটিয়া১খ্যাপাটে, তামাটিযা৯তামা:ট । 
পানা--ঠা্দপানা, ছু'চপানা, কুলে।পানাঁ, পেঁচাপানা, ছু'চে(প|নী, ঢে'কিপানা, 

মোটাপ|না, বোগাপানা । 
চে--লালচে, কালচে। 

উন১৩--মেদেো, ভেতো, টেকে, দেতো, ঘেযো, হেপো, বেতো, ভেটো। 

ইআ১এ-_পি'ছুবে, পাথুবে, বর্ধমেনে, হবে, চাটগেঁষে, পাভাগেঁয়ে, চাকবে, 
খোসামুদে, খুনে, আমুদে, অ।দুবে, ফাণ্তনে, ভ।ছবে। 

আই--ঢ|কাই, পাটন[ই, খাগবাই। 

অনুশীলনী 
১। নিয়লিখিত শব গুলি কোন্ বোন্ প্রত্যযমোগে নিপ্ন্ন হইমাছে খল £ 

ভাক্তমান, পীরাশিক, মাতে, শ্রদ্ধেষ। মৌমত্র, পৌত্র, দেবত্ব, ধন, দাল, সাধৃত' ভৃক্চা, 

ভর্তা, ভোজ্য, করণীয়, বধা, মুসাধ্য, জীবন্ত, পাওন', কমণত, দালাল, যাচাই, চুল, নেপালী, 

ছুষ্টামি, শাস্তিপুরে | 

২। ম্], আবি, ইয়া, উ্।, দ[ব, গিবি, উক, তস্ত, আনি, উনি, লা, ওয়ালা, 

আই, নি গিবি-_-এই প্রত্যযগুপি দ্বাধ! এক-একটি শব গঠন ববিয়া ম্ববচিন্ত 

বাক্যে প্রয়োগ কব। 
৩। নিক্মালখিত শব্গুলিব খ|বা বাক্য বচন। বব £ 

লেঠেল, সঢ়াকওযালা, *নুগত। ছিপ:ছপে, চডা€, গুলিখোর, নজরবন্দী, টুকটুকে, লাঠালাটি, 

পৌক্ষ, বাহুল্য, বুশেঃ টেকো, যরে, বাদগামি, মানাশসহ, চাযাটে, নেশাখোর, পাখনা, 

কাকডোল, বাবুগি।র, চালু পিকদান, গুণী, কুণো, জ্যাঠামি। 

৪| এক একটি শবে প্রক/শ কব : 
দানা অং যাহাতে, যাহার জীবিব1 পুজ। করা, বিুর ভত্তঃ চণক্যের পুত্র, ফাজালর ভাল, 

ঢাকায় উৎপন্ন, প্রণাম, হিসাবে, পাওযা, কতকটা, খ্যাপা, চাদের মত, ভংখশ আছে যাতাক়, 

বিলাতে উৎপন্ন, দ্লালালের কাধ, রস আছে যাহার, শরীর সন্বন্ধীর,। জর্ম ঠাছে যাহার, 

বুটি আছে যাহাতে, ফু'লর আপার, ঢেকর মত, চাট নল, খন হইতে উৎপন্ন, ধুনার আধার, 

রশাধুনির কার্য, ছোট ডেক, টাক আছে যাহার, ঘা আছে যাহার, মা) সম্বন্খীর, দাম আছে বাহাক্স, 

পাথরের মত, চাটগীধ্রে অধিবাদী, খুন কর্রিতে অভ্যপ্ঠ,। আদরে অভান্ত, দোঁকান চালান। 

জীবিক! যাহার, ঢাক বাজান জীবিক! যাহার, বাবুর গাব, তেজ আছে যাহার, মিতার ভাঙ, 

শঙ্গতানের ভাব, বডর ভাব, ষাংস আছে বাহাতে, প্রায় মৃত, শীত আছে যাহাতে, শিবের ভক্ত, 

জ আছে যাহার, দেবের ভাব, যে আফিম খাইতে অভ্যন্ত। | 



খই বক্ষভারতী 

২২, পত্ববিধি 
১, ট বর্গেব পূর্বে যূর্ধন্ত ণ হয়।-_কণ্টক, বণ্টন, লুষ্ঠন, গণ্ডার, গুঠন, 

বিষ, কুণ্ড। 
২, খ, ব, য এই তিন বর্ণের পর মূর্ত ণ হয়।--খণ, স্বর্ণ, তৃণ, পূর্ণ, কৃষণ 

উফ্ণ। 

৩, খ, ব, ব এব পব স্বববর্ণ, কবর্গ, পবর্গ, যব হ এবং ং থাকিলেও 

তৎপববঙ্ী ন ণ হয়।--দর্পণ, পাষাণ, শ্রবণ, বৃংহণ, কারণ, গ্রহণ, রুকিণী, কৃপণ, 
প্রা পূর্বার, অপরা হু, পবায়ণ, উত্তবায়ণ, বামায়ণ, নারাষণ, অগ্রণী, অন্বৌহিণী। 

৪, সমাস হইলে দ্িতীয় পদেব ন ণ হয ন1।-_ছুনিবীক্ষ্য, বরাহুগমন। 

৫. প্র, পবা, পবি ও নির্ উপসর্গেব পর ন ণহয়।-_পবায়ণ, প্রণাম, 

পরিণাম, প্রযাণ, নির্ণয় । 
৬, ত খর্গেব পুবে ন ণ হয় না ।--অস্ত, পান্ত, বন্দনা, অন্ধ । 

৭. পদের অস্তে ন হয়।-__বুদ্ধিমান্, শ্রামান্। 

৮. কতকগুলি শবে স্বভাবতঃ ণ হম্ব ।-_ অণু, কন্কণ, কণা, বাণিজ্য, বিপণি, 

গণ, গুণ, তৃণ, নিপুণ, পণা, পাণ, বেণু» বীণা, ফণা, শোণিত, স্থাণু। 

২৩. বত্ববিঘি 

১. অ আ ভিন্ন স্বব, ক এণং ব এব পববর্ত প্রতাষেব দস্ত্য স মৃত 
ধ তয়।-_ মুমুু শ্রীচবণেয, ভবিষ্যৎ, বক্ষ, গে|স্পদ, জিগীযা। সৎ প্রত্যয় পবে 

থাকিলে য হয না।--ভূমিসাৎ। 

২, ট ও ঠ-এব পূর্বে স মূর্ধন্ত য হয ।--কষ্ট, মিষ্ট, শিষ্ট, নিষ্ঠা, কৃষ্ঠ। 
৩, অনু, অপি, সু প্রভৃতি কষেকটি উপসর্গেব পৰ কতকগুলি ধাতুব স ষ 

হয়।- ন্থযুপ্তি, প্রতিষ্ঠান, অভিষিক্ত । 

_..৪* কতকগুলি শবে ম্বভাবতঃ ষ হয় ।--আযাট, ওষধ, কণ, তুষাব, দোষ, 

পাষাণ, পুরুষ, পৌষ, ভীন্ম, শ্েম্মা, মোডশ, হর্য। 

অনুলীলনী 
১) নিম়লিখিত শব্গুলির বানান সংশোধন কর £ 

বিখ্শে, বিবরন, পরমানু, শ্লেল্মা, পৌঁশ, শোভষ, গুনী, পানি (হাত ) 
বীনা (বা্ঘষন্ত্), দুর্ণীতি, বরাহ্থগমণ। 



বভারতী পচ 

২। নিম্নলিখিত অহ্থচ্ছেদের অন্তর্গত যে সকল খন্ধে কোন প্রকার অশুদ্ধি 

আছে সেগুলি সংশোধন কর £ 

গত বুহস্পতিবার দিবশ তোমাঁব একখানি পত্র পাইয়া শকল বমাচার শবিসেশ 
অবগত হইলাম। এতদিন শংবাদাদি না পাওয়ায় আমাদেব ভাবণার সীম! ছিল 
না। তাই শুবর্নপুরের পুর্ন সেণেব হাতে শনিবার তোমাকে একখানি চিঠি দিই । 
সে চিঠি পাইয়াছ কিণ! জানি ন!। 

আমাকে কলিকাতা! যাইবাব জন্য অণুবোধ কবিয়াছ। কিন্তু কেমগ করিয়া 
যাই? বর্শকাল। চাশ আবাদের সময । জমিতে যে ছু মুঠা ধাণ হয় তাহাতেই 

বছবেব খবচ চলে। পবেব হাতে ভাব দিয়া গেলে একটি দাণাও ঘবে উঠিবে 

না। মণে কোন প্রকাব কষ্ট কবিও না। আাবন মাঁষটা কাটিয়! যাক। ভাক্র 

মাষের গোডাব দিকে অবশ্ঠই ষাইব। ইতি ষৃভার্থী শ্রীমণীন্দ্রমোহণ বযু। 
২৪, শব্দার্থ 

সংস্কতেব আলঙ্বাবিকদেব মতে শব্েব অর্থ তিপ প্রকার, বাচ্য, লক্ষ্য 

এবং ব্যজয। 

২৪. ক, অস্ভিধা 
অভিধান, ব্যাকবণ প্রভৃতি হইতে শব্দেব ষে মুখ্য অর্থ পাওয়| যায়, তাহাই 

হইল বাচ্য অর্থ। 
ভাবতবর্ধ বলিলেই বুঝি এশিষ। মস্কাদেশেব অন্তর্গত একটি দেশেব নাম করা 

হইল। ভাবতপর্ষ শবেব এই যে অর্থ ইহাই হইল ঝ|চা। শব্দেব যে শক্তিব ছারা 

বাচ্য অর্থ প্রক।শিত হয তাহাকে বলে অভিধ] । 

২৪. খ. লকন্ষণ। 
যখন পড়ি--“হে ভ।বত, ভুলিও না, তোমাব নাবীজাতিব আদর্শ সীতা 

সাবিত্রী দমযন্তী” তখন ভাবত শব্বেব আব এক অর্থ পাই। তখন ভাবত বলিতে 

দেশ বুঝি না। বুঝি সেই দেশেব অধিণাসী। ভাবতে এট যে অর্থ ইহাই হইল 

লক্ষ্যার্থ। মুখ্য অর্থেব বাঁধা ঘটিলে য।হাব দ্ব'ব। মুখ্য অর্থেব সহিত অন্য অর্থের 
বোধ হয় ত|হাব নাম লক্ষণ ।। 

২৪. গ্র.ব্তঞজন। 
এতদ্যতীত শব্ের আর একপ্রকার শক্তি আছে তাহাব নাম ন্যঞ্জন।। 

ইহার দ্বাবা শবে মুখ্য বা লক্ষ্য অর্থ প্রকাশিত না! হইয়া কোন একটি গৃঢ় অর্থ 
প্রকাশ পায়। এই অর্থকে ব্যঙ্যার্থ বলে £ যেমন--অরণ্যে বোদন , অর্থ: 

নিক্ষল বিলাপ । 



পট বঙ্জভারতী 

বাঙ্গালা বাগ ভঙ্গীব সহিত পরিচিত হইতে হইলে শব্াদির লক্ষ্য ও ব্যঙ্গ অর্থের 
জান বিশেষবপে অর্জন কবা আবশ্তক। মাথা শব্দেব বাচ্যার্থ হইল প্রাণীর 
অজবিশেষ । কিন্তু ইহাব ব্যার্থ অনেক। নিয়ে কেকটি দেওয়া হইল £ 
লোকটাব খুব মাথা-_বৃদ্ধি মাথা খাওয়া--সর্বনাশ কবা 
তিনি গ্রামেব ম।থা- প্রধান ব্যক্তি মাথা খাবাপ-_মস্তিফেব বিকৃতি 
মাথা উচু কবা__মাত্মসম্মীন দেখান মাথা গবম-_ উত্তেজনা, ক্রোধ 
মাথা কাটা যাওয়া--অত্যন্ত লজ্জা মাথ! ঠাগা--ধীব, শাস্ত 

পাওয়া মাথা হেট--লঙ্জাষ মাথা নীচু 

গাছেব মাথা--অগ্রভাগ মাথ|য মাথায-_সীমা পর্যন্ত 

মাথা থা ৪--শপথ চোখেব মাথ! খ। প্যা-_ দেখিতে ন1 পায়! 

খা (খাওয|) ধাতুব মুখ্য অর্থ ভক্ষণ ববা, ইহাব অন্তব্ধি অর্থে অনেক 

গ্রযোগ আছে। 

আদব, মাব, পমক খা ওয।-ভে।গ কবা ১ খাবি খা ৪য।--অস্থঃশ্বাস 

জল, ভামাক খ।"য়া,--পান কবা হা৪ষ] খাপ্যা-মেবন কবা- 

ইহা ছ।ডাও ঘুষ খান্ষা, ডিগনাজী খাওয়া, ঘুবপাক খাওয়া, হেচট খা ওযা 

প্রভৃতি স্কলে খাণবা ধাতুব বিচির প্রযোগ দেখা যায। 

কতকগুলি বিশিষ্টার্থক শব, বকা ও ব।ক্য।ংশেব প্রচলিত অর্থ দে ৭ষা হইল £ 

ডুমুবেব ফুল-_হয়নেব অগেচব বস্ত, যাভা দেখা যায না। ফেমন--আগে ত 

এ পথে যাণ্যা আসা ববিতে, আকাল তো একেবাবে ডুমুবেব ফুল 

ভইযা উঠিয়।ভে। 
হ।তেব পাচ--তাস খেলার ভাষায় খ্য“হাত হয। যাহা অবশ্য প্রাপ্ত ব্য, যে বস্ত 

নিভেব অধিকাব্বে মপোই অ।ছে। 

কলুব ংলদ--কলুব বলদেব চোখ ঢাকা থাকে বলিযা সে নিজেব ইচ্ছামত 
চলিতে পাঁবে না, সারাদিন চপিয়ও সে বীধা পথেব বাইবে এক পা 

অগ্রসব হইতে পাবে না। ভাহা হইতে “পবনবুদ্ধিপবিচ।লিত" “নিক্ষলবর্মরত | 

উত্তম মধ্যম--যথেষ্ট প্রহাব। যেমন,--চোবকে আব পুলিসেব হাতে দিষা কি 

হইবে? বরং উত্তম মধ্যম দ্যা ছ।ডিয়ী দাও । 
অকালকুষ্মাও্ অকর্মণা, যাহাকে কোন কাজেই লাগানো যায় না। 

বাঘব বোযাল-_সর্বগ্রসী, অতিশয় অর্থগৃধ স্থ। 

অন্ধের যষ্টি বা নডি-_অক্ষমেব অবলম্বন। 

ক অক্ষর গোমাংস- বর্ণজ্ঞানবিবজিত | 
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শ্ঁচোডে পাকা--অকালপরু। 
€চোখে সবিষাব ফুল দেখা-_-ধেযা দেখা । 

ভান হাতেব ব্যাপাব- ভোজন । 

লদ্বা দেওয়া--পলায়ন কবা। 
গদাই লম্কবী চাল-_মস্থব গতি । 

শকুনি মামা কুমন্ত্রী | 

কানেব পোকা বাহিব কব1-বিকট শবে না চীৎকাবে উত্তাক্ত করা । 

ভাডে মা ভবানী-_ভাপাব শৃন্ট । 
পিপুফিস্ট--অতিশয অলস। 

ননীব পূতুল-_যে 'নল্প পবিশ্রমে কাতব হয। 

দৈতাকুলে প্রহল!দ-__মন্দ বংশে সত প্রকৃতি ও স্বলক্গণা-্রান্ত সন্তান । 

চ নৌকায পা দেওযা__ছুঈ বিপবীত টিধষে মন দিতে গিযা বিপন্ন তওযা । 
অর্ধচন্দ্-_-গল। পাককা। 

হ/তট[ন--চুবিব অভ্যাস । 

নিম়্ে আবও কষেকটি বিশিষ্টার্থক বাক্য ও বাকাংশ দে 9যা হইল ই 

অন।লে কিন] খায। ঝোপ বুঝ কোপ মার | 

অগন্ত্য ঘা । ঠশ বাতে গা! উজাড। 

অশ্িক সন্না(সীতে গাজন নষ্ট । ভ।ঙ্গয বাঘ ছলে কৃমীব। 

অভ।বে স্বভাব নষ্ট। তিন নকলে আসক খান্তা। 

অল্প জলেব মাছ। যাক্ প্রণ, খাক যান। 

আতে ঘ! দেওয।। পবেব ধনে পোদ্দ।বি । 

আদায ব'চকসায । বসতে পেলে শুতে চায়। 

উদোব পিগি বুদোব ঘাডে। প|মুন গেল ঘব সে লাঙ্গল 

কথ।য চিডে ডিজে না। তুলে ধব। 

খোঁভার পা খান।য পড়ে । বিনা মেঘে বস্রুপাত। 
গবীবেব ঘোডা বোগ। ভূতের বাঁপেব শ্রাদ্ধ। 

ঘব্বে শত্রু বিভীষণ। মাছিমাবা কেবানী। 

চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে। ষেচে মান কেদে সোহাগ | 

ছঁচো মেবে হাত গন্ধ । ছাই ফেলতে ভাঙ্গ৷ কুলে! । 



৭ বঙ্গভারতী 

২৫, শব্াার্থ পরিবর্তন 
শবেব অর্থ নানাভাবে পরিবতিত হয়। এই পবিবর্তন প্রধানতঃ তিন: 

গ্রকার। 

অর্থেব সংকোচ । অর্থের বিস্তার । নূতন অর্থের আগম। 

২৫, ক. অর্থের দংকোচ 
করী-_অর্থ হাতী। 

কর আছে যাহাব এই অর্থে করী শব্দেব অনেক মানে হইতে পাবিত ১ কারণ, 

কব শবেব অনেক অর্থ। যথা,-_-হাত, শুঁড, কিরণ ইত্যাদি । বাঙ্গালা যখন 
কবী শবেব ব্যবহাৰ কবি, তখন কব শবেব শু'ড অর্থ টাই আমাদেব মনে জাগে । 

অন্য অর্থেব কথা মনে উদ্দিতই হয় না । 

হস্তী, হাতী, পক্ষী, পাখী, অন্ন, সবে।জ প্রস্ততি শবও এপ । ইহ[দেব ব্যাপক 
অর্থ সংকুচিত হইয়াছে । 

২৫. খ. অর্থের বিস্তার 

পবশ্ত--আগামী কল্যেব পবদ্িন অর্থেই এই শব্দেব ব্যনভাব হপ্য| উচিত; 
কাবণ যে সংস্কৃত পবশ্বঃ শব্ধ হইতে ইহা অ(পিয়াছে তাহাব অর্থ আগামী কল্যেব 

পবদিন। কিন্তু বাঙ্গালাষ গতক|লেব পূর্বদিন অর্থে পবশ্ু শব্দেব ব্যখহাব হ্য। 

সন্দেশ--এ শবেব অর্থ সংবাদ কিন্ত মিষ্টান্নবিশেষ অর্থে ই ইহা খাঙ্গালায় 

প্রচলিত হইয! গিযাছে। 

গাউ--গঙ্গা শব হইতে ইহাব উৎপত্তি হইলেও বাঙ্গালাষ ইহা! নদী অর্থে 
ব্যবহৃত হইতেছে । এখানে একটি বিশেষ নদীকে না বুঝাইয। নদীমাত্রকে 
বুঝাইতেছে বলিষা গাও শবেব অর্থে বিস্তাব ঘটিযাছে। 

কালী--এই শবেব অর্থ কালো বউ্। কিন্তু এখন উহা যে কোন রঙের 

কালী বুঝীষ। যেমন-_-লাল কালী, নীল কালী, সবুজ কালী । 
গৌবচন্দ্রিকা_ কীর্তন গানেৰ পূর্বে চৈত্য্যদ্দেবেব যে খন্দনা কবা হয় তাহাকেই 

গৌরচক্ড্রিকা বলা হয়। তাহা হইতে এখন উহা! যে কোন বিষয়েব অবতরণিক! 

অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন,_-বেশী গৌবচন্দ্রিকা ন! কবিয়া যাহা বলিবাব আছে 

বলিয়া! ফেল। 

তাশ হইলে দেখা গেল--পবশ্ড, গাও, সন্দেহ প্রত্ৃতি পদে অর্থ বিস্তাবলাভ 

করিয়াছে। 
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২৫, প্ব. অর্থের উৎকর্ষ 

মন্দিব-_-এই শব্দের মূল অর্থ গৃহ কিন্ত প্রচলিত অর্থ হইতেছে “দেবগৃহ। 
সম্রম-_শবটির মৃম অর্থ ভয় কিন্তু প্রচলিত অর্থ “মান্ত/ | 
উপবেব শব্গুলির বুৎপত্তিগত অর্থ হইতে উৎ্কষ্ট অর্থে ব্যবহৃত হয়--অর্থাৎ 

ইহাদেব অর্থেব উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে । 

২৫. ঘ. অর্থের অপকর্ষ 
বাগ-_মুল অর্থ অশ্রবাগ-_প্রচলিত অর্থ ক্রোধ। 

মহাজন-_মূল অর্থ মহৎ বাক্তি। অনেক সময় হুদখে|ব এই অর্থেও শবটি 
ব্যবহৃত হয়। 

মভোৎ্সব-মোচ্ছব--মহা+উৎসব। মূল অর্থ শ্রেষ্ঠ উৎসব । প্রচলিত 
অর্থে বৈধদেব বিশেষ উৎসব | 

বাগ- মহাজন, মহে|২সব ইত্যাদি শব্দেব অর্থেব অপক্ষ সাবিত হইয়াছে। 

২৫. ও. নৃতন অর্থের আগম 

ঘ/ন--ষে স*স্কৃত ঘর্ম শব হইতে ঘাম শবেব উৎপত্তি তাহাব মূল অর্থ 

গবম । এখানে ঘ।ম শবেব অর্থ ম্বেদ | 

ক্পণ--সংস্কতে এই শবেব অর্থ কপার পাত্র। বাঙ্গালা ইহাব অর্থ 

ব্যয়কুঠ। 
কেচ্ছ।-_-অ।ববী কিস্স| শব্দেব 'র্থ কাছিনী, গল্প। বাঙ্গালা ইহাব অর্থ 

কুৎসা। 

তিবস্কাব-_মূল অর্থ অদৃষ্ঠ হওযাঁ। খর্তমান অর্থ ভত্'সন]। 

শবেব অর্থ যে সম্পুর্ণ পবিবতিত হইয়া যাইতে প|বে উল্লিখিত শবগুলি 
তাহাব দৃষ্ট।স্ত । 

২৬, ধ্বন্াত্সক শব্দ 

ধনযাআআক শব্ধ বাঙ্গালা ভাষাব এংটি বিশিষ্ট সম্পদ । অর্থহীন কতকগুলি 
ধ্বনিব সমবাষে বাঙ্গালা ভাষ। যে অর্থপূর্ণ অসংখ্য শব্দ স্থা্ট কনিযাছে অভিধানে 

এখনও তাহাদ্দেব সকলেব স্থান হয নাই। বাঙ্গালা ভাষাব প্রকুতি-পরিচয় 

পাইতে হইলে এই শবগুলিব সম্বন্ধে অ।লোচনা কব! একাস্ত আবশ্যক | ববীন্দ্র- 

নাথেব একটি উক্তি এস্থানে উদ্ধত করিতেছি । “পোকা কিপবিল কবছে।ঃ 

এ বাক্যের ভাবটা ছবিটা কোন স্পষ্ট ভাষায় বলা যায় না। “খিটখিটে”, 



পচ 

নিয়ে কয়েকটি ধ্বন্য।তআক শবের উদ্াহবণ দে ওয়! হইল £ 

কচনচ 

কচাৎ 

কটা 
কঙকড 

কডমড 

কপ।ৎ 

কলকল 

কুচতুচ 

কুট 

কপ 

কুবকুব 

কে। কৌ 

ক্য।চক)চ 

খ্ক 

খকথক 

খডগড 

খপ 

খপাৎ 

খপাস 

খলখল 

থুসধুস 

খ্যাক 

ধ্নির অন্স্বণেই গুথ্যতঃ ধন্যাহুক 
দারা 

ধ্ন্যাহুক শব খাঙ্গ।ল। ভাষ। ছ।ড। জ্গ্যু 

বঙ্গভারতী 

শবের প্রতিশব্দ ইংর।জীতে আছে, £77859]9) 7099৮181), 709৮৮151),-কিন্তু 

“খিটখিটে” শবের মতো! এমন তাব জোর নেই। নেশায় চুবচুব হওয়া, কটমট 
করে তাকানো, ধপান করে পডা, পা! টনটন করা, গা ম্যাজম্যাজ কবা, ঠিক এসব 
শব্েব ভাব ধোঝানো ধাতুপ্রত্যযওয়াল। ভাষাব ক্ষ নয়। এই সকল শব্দকে 

ভাষা হইতে বাদ ধিণে বার্খালা ভাবায় বর্ণনাশক্তি অনেকটা পঙ্গু হইয়া পড়ে । 

খ্যাকখ্য।ক 

খ্যানখেনে 

গমগম 

মগুম 

ঘ)|চ 

ঘ্য/নখ্য।ন 

কচক5 

চট 

চড|প 
চিচি 

চে 

ছপাতৎ 

ছপ।স 

ছ][বছ্্য[ক 

ঝন 

ঝনাৎ 

ঝখঝম 

টক 

টন 

টপ 
টং ৬ 

টকাস 

টপ 

টুং 

ঠক 

ঠকঠন্ক 

ঠকস 

ঠং 

£নঠুন 
ঢক 

ঢব্টক 

তড।ক 

তিডিং 
ধক 

ধকর্পক 

ধড়াদ্ধড 

পট 

পঢপট 

পুটপুট 

ফট 

ফুস 

ফিসফিস 

ফেস 

বক 
শবেব উৎপত্তি হয 

হ্হু 
হস 
হুসহুস 
হুডহুড 
এবং এবপ 

ভাষাতেও কিছু কিছু আছে। “যে 

সবপ এগ্ঙূতি শ্রাতগ্রাহা নহে অ|মবা তাহাকেও ধ্বনিবপে বর্ণনা করিয়। 



বঙ্গভারতী ৭৯, 

থাকি।"'"ধ্বনির সহিত যে সকল ভাবেব দৃব সন্বন্ধও নাই, তাহাও বাঙগালার ধবনিব, 
হবারা ব্যক্ত হয।” যেমন--- 

কান কটুকট কবে। পা কনকন কবে। ভযে গা ছমছম করে। শৃন্ 
হদয ভুন্ছ কবে। ভবা পুকুব থৈ খৈকবে। পোডো বাভী হা হ| বা খ।খ। 
কবে। শৃন্ত মাঠ ধু ধু কবে। 

বাঙ্গালা ভাষায় বর্ণকে ও ধ্বনিব দ্বাব। বর্ণন। কব। হইয়াছে । যেমন,_-টকটকে, 
টুকটুকে, ভগভগে, ফুটফুটে, কুচকুচে, মিসমিসে । 

২৭, শবাদ্বৈত 
বাঙ্গালা বাগ ভঙ্গীব আলোচন!য শবদৈতেব একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। 

পুনব!বৃভি প্রগাঢতা, দীঘকলীনতা, নিঘতবতিত।, বহুল প্রভৃতি বুঝাইবাব 

জন্য বাঙ্গালা ভাষায শব্দেব দিত্ব ঘটে । এ সম্বন্ধে বশীন্ত্রনাথ ধলিষ|ছেন--“যত- 

দুব দেখিষাছি তাহাতে ণ1ংল।য় শতইতেব 'প্রাদু্গাব বত বেশী, অন্ত আর্ধভাষায 
তত নহে । বাংল। শব্দদবৈতেব বিপি 5 বিচিত্র ।৮ 

কষেকটি দুষ্টাস্ত দে“্ম| ভইল £ 

পুনবাবুর্রিণাচক পাবে পাবে, ঘবে ঘবে, পে পথে» দিনে দিনে, পাতায় 

পাতায, শিবাষ শিবাম। 

পবম্পন্নংযে।গবাচব 2-খুখে মুশধ। চোখে চেখে, গযে গাষে। পায়ে পাষে। 

নিষত+তিত।-ব1৮1 5_-পাশে প।নে, পিছনে পিছনে, মনে মনে, তলে তশে। 

দার্থক;পীনত।-প1চক /--৭পিষ/ বিষ, ভাসিষ। ভ[পিষ!, চলিতে চপিতে। 

বাহুল্যচপ :-ভাল ভল। তাজা ত।জা, কচি কচি, বড ব৬, ল!ল লাল, 

সুঠে| মুঠো, ঝুডি ঝুভি। 
অকপ্যধখ[৮ক £--কাদ-ক!দা, পডে।পডে) ভাসা-ভাপা। কদে-কাদে।, 

হাসি-হাঁসি। 

ঘিকন্ত শব্দেব দ্বিতীয় শব্দ কখনও কখনও ঈষৎ বিকৃত আবাব কখন কখনও 
সম্পূর্ণ পবিবতিত হইয। বায় । যেমন» 

ট/ক|কডি, পাইপযলা, হাডিকুডি, ফ্পমৃশ, বাসনকেশন, কাপড-চোপড, 

ঘবদোব, গাডীঘে[ডা, “লাকলক্কব, পোষাক-পবিচ্ছদ, ঠাট্রা-তাম|সা, কেন!ক|টা, 
খাটাখুটি, ওষুধপত্র॥ দাদি, গোল!গুণি। বে|চকাবুচকি, গাগিগ।লাজ, 

চ।/কবিব|কবি, হাসি-খুি। 

ইত্য।দি অর্থে ঘিতীয় শৰের প্রথম বাঞ্ধন বর্ণ স্থানে অনেক সময ট আদেশ হর 



৮৩ বঙ্গভারতী 

'যেমন-্বাজারে “মাছটাছ' কিছুই পাওযা গেল না। অনুরূপ স্থলে ট এর 

পরিবর্তে ক দিলে বিরক্তি বা অবজ্ঞা বুঝ|য়। যেষন--“সাবুফাবু' আর খাইতে 
পারি না।, “ভূতফুতকে' ভয় করি না৷। 

অনুশীলনী 
১। বাচ্য অর্থ, লক্ষ্য অর্থ এবং ব্যঙ্গ্য অর্থ বলিতে কি বুঝ তাহ' উদ্াহবণ 

শহুযেো গে ব্যাখ্যা কব। 

শব্দেব যে শক্তির দ্বাবা ব্যঙ্গ্যার্থ প্রক|শিত হয় সে শক্তির নাম কি? 

২। [নম্নলিখিত শব্ধ, শবসমষ্টি, বাক্য ও বাক্যাংশেব বাচ্য অর্থ লিখ। 
উহাদ্দেব কোন লক্ষ্যার্থ অথব। ব্যঙ্গ্যার্থ প্রচলিত থাকিলে তাহাও লিখ। 

পন্কজজ, চামাব, জানকী, উদগ্রীব, উৎকঠ, আর্কফলা, আতে ঘা, বজ্জ আটুনি 
ফস্ক। গেবে আজ নয় কাল (কবিষা তো বছর কাটিল ), কাটা ঘ!যে হুনেব 

ছিটে, না আচ।লে বিশ্বাস নাই, আচ, আগুন, আখ্য।, আক্কেল সেলামি, ক, 

অহূর্ধম্পশ্তা, ভাবত $ শুধুই ঘুমাযে বয) উত্তব কোবিষা দক্ষিণ কোবিয়াব 

(বিকদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণ| কবিযাছে) (এ যুদ্ধে বাশিষাৰব হত অনেকখানি ) 
ঘরবডী সব তে।ম।ব চাবিকাটিটি আম।ব। 

৩। শব্খেব অর্থ বিস্তাব লাভ কবে কিকপে? অথবিস্তাবেব কয়েকটি 

উদাহবণ দা9। 

৪1 ধবন্য।ত্মক শব্ধ কাভাকে বলে ? 

€। কেন কোন অর্থে খাঙ্গল! ভাষাষ শব্ষেব ছিত্ব ঘটে ? 

২৮. প্রায় সমোচ্চাবিত শব্দ 

এমন অনেক শব্দ আছে, সেগুলিব উচ্চাবণ প্রায় একবকম, কিন্তু বানান 

“এবং অর্থ সম্পূর্ণ পৃথক । এই সকল শবেব বানান ও অর্থেব পার্থক্য ভাল 
করিয়। লক্ষ্য কর। ও জানা প্রযোজন । 

শবা অর্থ শব অর্থ 

ংশ ভাগ অংস বন্ধ 

অঙ্কন আকা অর্জন উঠ৷ন 

অর্থ মূল্য অর্থ্য পৃূজাব উপকবণ 

অস্ত শেষ অন্ত্য নিকষ্ট, শেষের 

অদু ক্ষুদূতম অংশ অন্ধ পশ্চৎ 

শন ভাত অন্ত অপর 



-শর্বা 

অজগব 

অনিল 

অন্নপুষ 

অবদান 
অবদ্য 

অবিবাম 

অবিহিত 

অভ্যাস 

অশক্ত 

অশন 

অপচষ 

আপণ 

আনাস 

আ।শ। 

আধষাঢ 

আস্তিক 

উদ্যত 

উপাদ।ন 

ওষবি 

বঙ্গভারতী 

অর্থ 

সর্পবিশেষ 

বাযু 

অন্নদ্ধীবা পুষ্ট 

মহত্কর্ম 

নিন্দনীষ 

অনণবত 

অনুচিত 

শিল্প| 

অসমর্থ 

ভে| জন 

নাতি 

দোবান 

বাসস্কাম 

ভবস। 

ম|সবিশেষ 

ঈখবাবখ|সী 

উন্মুখ, প্রবৃত্ত 

উপকবণ 

ষে বৃক্ষ একব।ব ফল 

দন কবিযাই মবিষ। যাম্ম 

কে(মব 

কিছু 
পদ্ম 

ক্রিযা 

শিন্দিত ব্যঞ্ডি 

দুর্গ, পৰ্বতশু্গ 
বংশ, সমূহ 

কুশনিমিত আসন 

শব 

অজাগব 

অনীল 
অন্থাপুষ্ট 
অন ধান 

অবধ্য 

অভিবাম 

অভিহিত 

অভ্যাশ 
অস্ত 

অসন 

অব চয় 
আপন 

1 
আভাষ 

আভ1স 

আস! 

আপাব 

অস্তিক 

উদ্ধৃত 

উপাধ।ন 

ওঁষধি 

৮১ 

অর্থ 

অনিত্র 

যাহা নীলবর্ণ নহে 

অন্েব ছ।ব৷ পুষ্ট, কোকিল 
মনোনিবেশ 

বধেব অমে|গ) 

স্থন্দব 

কখিত 

সমীপ 

আসক্তিহীন 

ক্ষেপণ 

চয়ন 
নিজ 

সম্ভ।বণ, ভূমিকা 

ইঙ্গিত 

আগমন 

এ 

জনৈক মুনি 
বিনীত 

ণ]ণিশ 

ভেষজ উদ্ভিদ 

কেটি, কোটা শতলক্ষ 

কথক বকা! 

ন্ব্ম 

কডি, শক্ত 

পন্দীব কাকলী 

জটিল 

তীব 

নিন্দিত শাসন 



দাব। 

দিন 

দিননাথ 

দীপ 

অথ 

সম্পাদিত 

কার্য, যত্ব 

মভাদেব 

গোলা, বল 
চৌবাস্ত। 
নিত্য 

অচেতন 

নে্গ 

উৎপন্ন 

ফলটিশেষ 

পুশ 

মাটিব পান্র 

মুল বিষষ 

নৌক। 

সী 

্ৰী 

দিবস 

সস 

প্রদীপ 

হাতী 

চব, আজ্ঞাবাহী 

দেনতাব ভাব 

ভূখণ্ড 

ধনশালী 

বিধাতা 

ক্ষ সত 

তীক্ষ 

জল 

ছন্দোবদ্ধ রচনা 

জাল! 

ত্তথ্য 

তরুণী 

ছাব 

দ্বাবা 

দীন 

দীনন।থ 

1 ীপ 

দূত 

দেব 

নিবন্ধ 

নিশীথ 

নীভ 

পদ্ম 

অর্থ 

যাহা ক্রয করা হইয়াছে 
কৃতকর্মা, যশস্বী, পণ্ডিত 

শিব, পবতশ্রেষ্ঠ 

বৈকুণ্ঠ 

পশ্ত 

ছিন্ন বস্্রখণ্ড 

বে।গবিশেষ 

শশ্তবিশেষ 

গত, অতীত 

প্র 

অগ্রিশিখ! 

মন্ত্রণা, অগ্নিশিখ। 

সংবাদ 

তবক্ণবযগ। 

দবজা 

দি! 

দবিদ্র 

দবিদ্রেব সাগাযাকাবী 

চতুদদিকে জলবেষটিত ভভাগ 

পাশা 

দেণসেণাব জলা 

উৎস্থষ্ট সম্পত্তি 

ঈর্যা, ডিংস। 

শব্দ 

মাতা, ধই 
অস্ত্রহীন 

মধ্যবাত্ি 

পাখীব বাসা 

পুষ্পবিশেষ 



শব অর্থ 

পবভৃৎ কাক 

পক্ষ মাসার্ধ 

পু, নবক বিশেষ 

প্রকৃত যথার্থ, সত্য 
পক্ষ কর্কশ 

প্রকাব বকম 

প্রসাদ অন্তগ্র 

বন্ধা বাধা, কদ্ধ 

বলি যজ্ঞে নিবেচ্য বন্ত 

ব্জ বঙ্গদেশ 
বসন কাপড় 

বণ তীব 

পিত্ত ধন, অর্থ 

খনি ব্যতীত 

বিশ কুডি 

শ্ষি গবল 

পিশ্মিত আশ্চধ।খিত 

বৃস্ত বে।ট। 

ভ1ণ কপকনাট্য বিশেষ 

ভ।ষণ কথন, উক্তি 

মুখ আনন 

যজ্ঞ যাগ 

যতি সন্ন্যাসী 
বতি অন্বাগ, মদ্নপত্বী 

বিক্ত শূন্য, নিব 

লক্ষ শত পহ্শ্ 

লক্ষণ চিহ্ন 

সপ শপ 

বাশ 

১, ছলে অর্থে ভাণ শবের প্রয়োগ অগুদ্ধ 

১৪০ 

অর্থ 

কোকিল 

নেত্রলোম 

পবিত্র 

শ্বভাবিক, লৌকিক 
নব 

গ্রাচীব 

অট্টঃললিকা 

নির্ঘল, নিঃসন্তান 
বলবান 

বিদ্রপ 

কুক্রিযা 

বন্য 

গোল, মগুল 
তাবণাছ্ঘযন্ত্রবিশেষ 

মণাল 

স্বৃতি হইতে লুপ্ত 
গণ 

ছল, দীপ্ধি, শোভা 

নীপ্ি 

বে।বা! 

উপযুক্ত 

প্রভা, দীপ্তি 

বখাবোহী, যোদ্ধ। 

উত্তবাধিকাবী সুত্রে 

লভ্য ধন 

উদ্দেশ্য 

রামেব ভ্রাতা 



নথ 

সিত 

১ 

নখ 

অর্থ শব 

মহাদেব সঙ্কর 

অভিশপগ্রস্ত সপ্ত 

মৃতদেহ স্ব 

শাস্তি সম 

বিছান। সজ্জা 

তীব শ্বব 

আগ্ীষ স্মরণ 

শে।না শ্রবণ 

পণ, গ্রন্থেব বিচ্ছেদ স্বগ 

অস্তিত্ব, সাব ্বত্ব 

স্্য সবিশ্রী 

পু সত 

স্ব 
শ্বব, দেব শব 

তালিকা শুচি 

সহজস|ধ্য শুকব 

ক।খ স্বন্ 

খেত শত 

অনুশীলনী 
শিয্লিখিত শব গুলির অর্থ বল ঃ 

ছিপ, চীর, তথ্য, গোলক, পঞ্ন, ভান, ভাসন, স্কন্ধ, শুচি, শব, শরণ, লন্্য, রিকৃথ্থ, শপ্ু, সম। 

সংশেধন কব £ 

সবসত্ব গ্রস্থক|ব কর্তৃক সংবক্ষিত। 

পূর্ব গগনে দীনন।থ উদিত হইলেন । 

লক্মণ মিলইয়া৷ ওষধি দিলেই বোগ সারে। 

তাহাব পবনে একখানি চিব। 

আমি সঙ্জায শয়ন কবিযা আছি। 

নর্গে দেবতাদের বাস। 

স্বাস্থ বীণা সখ কোথায়? 

অর্থ 

বিভিন্ন পদার্থের 

মিলনে জাত 

সাত 

সকল 

সমান 

সাজা 

ক ধ্বনি 

স্বৃতি, চিতা 
ন্ব্ব্ণ 

দেখলোক 

নিজত্ব 

প্রসবিত্রী 

সাবথি 

৬ 

বীব 

পখিত্র 

ববহ 

কাতিকেয় 

খাতৃপিশেষ 
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৩। অর্থেব পার্থক্য নির্দেশ কব 
প্রাসাদ, প্রসাদ £ লক্ষ, লক্ষ ; মুক, মুখ; গোলক, গোলোক ; শর, স্বর ; স্মরণ, শরণ ] অনু, 

অণু, কমল, কোমল ; করা, কড়া £ কৃত, ক্রীত, গিরিশ, গিরীশ , কুশাসন, কু-শীসন » কুজন, 

কৃজন; আত্তক, অন্তীক; আবাদ, আভাব, আদি, আধি ; তরণী, তকণী , দ্বারা, দাবা! ৯ 
নিশিত, নিশীথ । 

২৮. ক. বিপরীতার্থক শব 

অগ্র পশ্চাৎ আদব অনাদব 

অণম উত্তম আদান প্রদান 

অধিক অল্প আদি অন্য 

অনস্ত সান্ত আবাহন পিসঙ্জন 

অস্তব ব|ভিব আবির্ভাব তিবোভাব 

অনুকূল প্রতিকূল আয় বাম 

অগ্রগ্রহ নিগ্রহ আ'বস্ত শেম 

অন্ুশাগ বিবাগ আবোহণ অববোহণ 

অন্ধকাব আলোক আলম্য পরিশ্রম 

অলস পবিশ্রমী আশা নৈবাশ্ঠ 

অসীম সসীম আস্তিক ন[ন্তিক 

আকর্ষণ টিকিষণ ॥ ইচ্ছা 'মনিচ্ছ! 

আকুঞ্চন প্রসাবণ ইতব ভর 

অ।চ[ব অন!চাব ই ন্মনিষ্ট 

ইহণে।ক পবলাক গু লখু, শিশ্ 

উচ্চ নীচ গৃহী সন্না।সী 

উৎক্ধ অপবর্ষ গে।পন কি 
উতষ্ট শিরুষ্ ঘাত প্রতিঘত 

উত্তঘ অধম স্বণ। শ্রদ্ধা 

উত্তমর্ণ অধমণ্ণ ভ্্ড চেতন 
উত্থান পতন জ্য পব।জয় 

উদয় অন্ত জাগবণ স্প্তি, নিদ্রা 

উন্নতি অবনতি জীবন ম্বণ 

উন্মীলন নিমীলন জ্ঞানী মূর্খ 

উপকার অপকার তপ্ত শীতল 



বিবত 

সাকাব 

সচেষ্ট 

প্রতিবাদী 

কঠিন 
বৃদ্ধ 

মধুব 
বাম 

কপণ 

হন্ব 

শাস্ত 

স্থৃকব 

স্্থ 

নিকট 

নির্ধন 

অনিত্য 
মলিন 

হালকা! 

মন্দ 

ভপিগ্বাৎ 

সত্য 

বিবহ, বিচ্জেদ 

গৌণ 
পঁগতত 

পিযুক্ত 

পিষে।গ 

খিবাগ 

দিন 

নীবোগ 

গক 

মিত্র 



বিধি 

বিস্তৃত 
ব্যর্থ 

সংক্ষেপ 

স্থাবব 

নিষেধ 

সংক্ষিপ্ত 

সার্থক 

সাহস 

বাহুল্য 

জঙ্গম 

চঞ্চল 
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সম্ি ব্য 

সথন্দব কুৎসিত 
সুলভ দ্রলভ 

হুশীল দুঃশীল 

সি সংহাব 

সংযোগ গিযোগ 

স্থল ৬] 

স্বৃতি বিস্বৃতি 

হ্রাস বুদ্ধি 

অনু ৯ 
১। নিম্নপািখত শব্গুলিব বিপবীতার্ক শব দয এক একটি বাক] 

বচন! কব 2. 

সুদ চঞ্চল, হালক।, বিরহ, গুক, বিষ, ভবিষ্তুণ্, আচার, ইতর: ইষ্ট, বিগ্রহ, সুখ, উন্শীলন, 
অনুরাগ, দাতা, ঘাত, গুপ্ত, প্রাটীর, শোক, এষ্টি, অনুগ্রহ, পরলোক, হঙ্গম, "আরোহণ, অন্ধকার, 

প্রসারণ, ভদ্ঘঃ শেষ, বিসর্জন, আরম্ত, প্রদান, অনাদর, পরিশ্রমী, অন্তর, উত্তম, দিন, বিষঞধ, ব্যস্ত, 
ভুঃশীল, বিযোগ, বিত, প্রশংসা, বাম, কর, দান, নির্ধন, মলিন, উত্থান, উত্তমর্ণ, উধ্ব+ প্রাহক, 

কৃষ্ণ, গুণ, কৃশ, ঠকণ ও কঠিন। 

যাহ খল! হয নাই-_-অলুক্ত 

যাহা চ|টিযা খ।ইতে হয--লেহ্ 

যাহাব মমতা নাই-_ নির্মল 

সাভাব দয! নাই--নির্দয 

যাহ।ব আসক্তি নাই--অনসক্ত 

যাভাব মূল্য হয় না--অমূল্য 

যেস্্ীর সন্তান হয না--পন্ধ্যা 

যাহাব পুত্র নাই-_-অপুত্রক 

এক দিকে দৃষ্টি যাহাব__একচোখো 
বিদেশে বাস কবে যে--প্রবাসী 

একপদীকরণ 
যে ঈশ্ববে বিশ্বাস কৰে-_আ.স্তিক 

ঘ/হাব অভিমান নাই-নিনভিমান 

যাহাব ম্বতুযু আসন্ন-মুমুর্ু 

যাহ! সহজে ভাঙ্গিযা ঘা ।--ভঙ্গুর 

যাহাব ছ'শ নাউ--দ্ভোশ 

বে্অন্য কর্ধ কবে না--অনন্যকমা 

যিনি শ্বৃতিশাস্ত্রে পণ্ডিত--স্মাতি 

ঘিনি যুদ্ধে স্থিব থাকেন-_যৃশিঠিব 

যে অগ্রে জন্সিয।ছে - অগ্রজ 

যাহাব স্ত্রী মৃত-_-মৃত্দাব, বিপত্ীক 



উল 

যাহা মর্ধ ভেদ কবে-মর্মভেদী 

উপস্থিত বুদ্ধি --প্রতুযুৎপন্নমতিত্ব 
জানু পর্যন্ত লম্বমান-_-আজাঙছলঘ্িত 

ইহকালে জাত-_এঁহিক 
পবলোক সন্বন্ধীয়_-পাবলৌকিক 
ডিক্ষাব অভাব-_হুভিক্ষ 

জয় কবিবাব ইচ্ছ।-_জিগীষা 

ধিদেশ হইতে আগত--বৈদেশিক 
আহাব কবিব।ব যোগ্য--_-আহার্য 

কণ্ঠ পর্যন্ত _-অ।কঠ 

হনন কবিব'ব ইচ্ছা--জিঘাংসা 

জানিবাব ইচ্ছা--জিজ্ঞ|সা 

প্বঞ্ন্মেব কথ! জানে যে-_জ।তিস্মব 

পান কবিব।'ব ইচ্ছা-_-পিপাসা 

মবিবাব ইচ্ছা-মুমৃষা 

পবতেব কন্তা--পাবতী 

দ্রশবখেব পুর--দাশবখি 

স্ত্রীব সহিত-_সপ্বীক 

পুত্রেব সাইত-_ সপুক্রণ 

কর্ণ পমন্থ বিস্তৃত আকশ শিস্তৃত 

সকলেব অপেক্গ। প্রিষ-প্রিবতম 

ছুইযেব মধ্যে একটি--অন্ততম 

শান সন্বন্ধবীয়__এ'শ্রীয 

মন সম্বন্ধীয়-মানসিক 

বঙ্গভারতী 

ষে ঈশ্ববে বিশ্বাস করে না- নাস্তিক 

শবীব সন্বন্বীয়_-শাবীবিক 

ককণ আছে ধাহাব--কারুণিক 

দয় আছে ধাহাব-_দয়ালু 
স্তন্ত পান কবে যে-_ন্তন্যপায়ী 

যাহাব আযু দীর্ঘ--দীর্ঘাযু 

যশ আছে যাহ|ব-_যশস্বী 

বুদ্ধি আছে যাহ।র-_বুদ্ধিমান 

ধব আছে যাহাব--ধাবালে! 

যে কথ|ব দুইটি অর্থ--ছ্যর্থ 

য|হা সহদে পবিপ।ক হয় না-চষ্পাচ্য 

যাহ।ব খণ নাই-_-অঞ্ধণী 

পদপ্রন্মীলনেব জন্য যে জল- পা 

যাহা যুক্তিসঙ্গত নহে__অসৌক্তিক 
লোক সধ্বন্বী--লৌধিক 

বিশ্বাগেব অযে।শ্য-অবিশ্বা্ 

সভা অবশ্তাই ঘটিবে_ অবশ্থ্াবী 

দহ] সনে পা এবা ফায- সবল 

বাতা দিতে পাব। থান না-অদেষ 

য।হা সবে।ববে জন্মায-সবে।জ» সবমিজ 

ব।হ| পঞ্গে জন্ময--পঙ্থ্ 

যাভ। শোনা চলে শন মশ্রাপ্য 

যাহ|ব গন্ধ না১-_শির্গন্ধ 

যাহা চুষিয। খ।ইতে হয- চুম্য 
পচচ বকদ্দে জিনিস মিশান আছে যাহতে- পাচমিশ।লী 

যে দীঘ কাল বাচ্যি! থাকে-_ দীর্ঘজীবী 

যেখানে অতি কষ্টে যা ওযা যাধ-_ দুর্গম 

যে পিতাকে হত্যা কবে--পিতৃহস্ত। 

শক্তি অতিব্রম না কবিয়!-যথাশগ্ি 

ব্াত্রি শেষ হইতে না! হইতেই--বাতাব।তি 

যে আপনাকে হত্যা! করে-_আত্মঘ।তী 
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যতদিন বাচা থাকা যায় ততদিন--আজীবন 

যিন ইন্দ্রকে জয় কবিয়াছেন-_ইন্দ্রজিং 

যে উপক।বীব উপকাব শ্বীকাব কবে --কৃতজ্ঞ 

ষে উপকাবীব উপকাব শ্বীকাব কবে না -কৃতন্ন, অকৃতজ্ঞ 

যে আপনাকে পণ্ডিত মনে কবে- পণ্ডিতম্মন্য 

যাহ বক্যেব অতীত- _অনিবচনীষ 

যাহা বল! উচিত ন্য--অকথা, অধক্তব্য 

যে আপনাকে কৃতার্থ বনে কবে- কত।থন্মন্য 

যাহাব শাম কেহ জ।নে নাশ-অজ্ঞাতনাম। 

যাহাব শক্র জন্মায় নাই-_-অজাতশক্র 

য/হাব অন্ত ধিষষে মন নাই-_অনন্ামন। 

যাহ] অধিক দীঘ নহে--অনভিপীঘ, ন[তিদীর্ঘ 

আতপ হইতে আণ কবে যাহা--আতপন্র 

পূথ|ব পুব- পথ 

যাহা অনিক তল ৪ ন*» অব্বিক উন১৪ শহে _ ন।ভিশাতোষ 

যাহ। আটপ্রহব ( সবদ1 । পব1 যাস-_ আটপোৌবে 

যে সকল পস্তই ভক্ষণ কবে_ সবকু 

যে ণাক্তি সণ জ।নে ( পালয। মনে বরে) সবসান্] 

যাব শ্রদ্ধ! দুব হইযাছে__বীতশ্রক্ধ 

অগুসঙ্ধান কাবণ।ব তচ্ছ।--অভস। হস। 

পদ হইতে মস্তক পষন্থ-- গাপ।দমস্তক 

সমুদ্র হইতে হিমাচল পযন্ত _আ1সএদ্রতিমাচল 

শিবে ধাবণ ববিপব সে|গয-শিবেবায 

পান কবিণাব যোগ্য-পেষ, পানায় 

ভক্ষণ কাবণ।ব দোশ্য- ভগ্গা, হল ণীৰ 

চ।রিটি বাস্তাব সংযেগস্থল--চৌবাঞ। 

উপস্থিত বুগ্ছি অ:ছে বাহাব--প্র তাঁৎপন্নঘতি 
যশ লাভ কবিবাব উচ্ছা-_যশে লিশ্স। 

যে হিস।ব কবিয়া চলে না-_ বেড্সি।বা 

ষে আপনাব বর্ণ গেপন কবে-বর্ণচোব। 

যাহ। পূবে ছিল এখন নাই--ভূৃতপৃব 
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অন্ত গাছেব উপব যে গাছ জন্মায়-_পরগাছা৷ 

যাহা উডিয়া যাইতেছে- _উড্ডীয়ম।ন 
যাতা চর্বণ কবিষা খাইতে হয- চর্্য 

যাভা প।ন করিয়া খাইতে হয --পেয় 

যাহাব কোন উপায় নাই--নিকপায় 

যাহাব স্পৃহ1 দূৰ হইয়ছে-__শীতস্পৃহ, বিগতত্পৃত 
যাহাব কান! দুব ভইযাছে-_ বীতকাম 

ষে ইন্দ্রীয় জয কবিযাছে--জিতেক্দিষ 

যে ন।বী সষ দেখে নাউ-_অস্যম্পশ্যা 

কেন্ট| দিক আব কোন্টা বিদিকৃ এ জ্ঞান যাহ'ব নাই-_ 

দিগ বিদিকৃ-জ্ঞানশুন্ত 

যাহা পুবে ভল্ম ছিল না, এখন ভপ্ম ভইয়[ছে-- ভস্মীভূত 

বে জামাই শ্বশুব-নাভীতে থ।কে--ঘবজ্ায।ই 

মাহাব অন্ত উপায নাই--অন্গোপ।য 

যে নাবীব সম্ভ1শ হয না _বন্ধ্য। 

বে ন।বীব একটিমাত্র সন্থ!ন ভইয। আব হয না-_-কাকবন্ধা! 

যিনি া।কবণে পণ্ডিত-_বৈষ।কবণ 

যিনি স্থায়শান্থে পণ্ডিত ?ন্যাধিক 

যিনি জ্|হিত্যেব চচ। নবেন--সাঠিত্যিক 

যিনি টিজ্ঞন বিষষে দক্ষ-_বৈজ্ঞ।নিক 

যাভা পুবে কখনও শোন! যাষ নাই--অশ্রুতপুব 

যাহ। পুবে কখন চিন্ত। কব! হয নাই-_অচিস্তিতপুব 
যাহ। পুবে কখনও জনা যয নাই--অজ্ঞতপুব 

যে ভূমিতে ভল ফসল জন্মাষ না-_-অন্গবব 

যাহা উচ্চ'বণ কব! কঠিন-_ছুকচ্চাষ 

সে অগ্রপশ্চৎ ন। ভ।বিম্বা কল কবে-__ সবিমুয্বাকাবাী 

যাহা সম্পন্ন কবিতে অনেক ব'য হয- শ্যয়ব্হল 

যাহাব বুদ্ধি পবিণত হয নাই--অপবিণতবুদি। 

যাহা চিবদিন স্মবণ কবিন।ধ যে।গ্য--চিবস্মবণীয 

ব।হাব ন।য গাাতঃকালে স্মবণ কবিব।ব যে গ্য-_প্র।তঃস্মবণীয় 

যাহা সহজে অপনীত হয না-_-ছুবপনেয় 
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ভিতরে সাব ন।ই যাহার-_-অন্তঃসাবশূন্ঠ 
ভক্ত যাহা বাঞ্চ কবে তাহাই যিনি দেন-_-ভক্তবাঞ্চা-কল্পতরু 

যিনি শক্তিব উপাসনা কবেন- শক্ত 

যাহা বালকেরই লাজে-বালকো চিত 
ভদ্রলোক যেবপ ব্যবহাব কবেন--ভদ্রোচিত 

কি কর্তব্য যাহা নিৰপণে অক্ষম-__কিংকর্তব্যবিযৃড 
যাহ! ক্ষণকাল মাত্র থাকে-ক্ষণকালস্থাযী 

গাহা গগন স্পর্শ বিয়া! আছে--গগনস্পর্শী 
উপকাব কবিবাব ইচ্ছা--উপচিকীধ। 

কোথা নিম কে।খ[ও উচ্চ--বন্ধুব 

যাহ! সহজে আবোগ্য হয নাস্দুবারে গ্য 

বে মহন্ত ঘা*স আহ।ব কবে না-নিরামিষাশী 

যাহ।ব! এক ম।তাব উদবে জন্মগ্রহণ কবিঘাছে--সহেদব 

যাহা অন্যেব পক্ষে সুলভ নহে-_অনন্স্থলভ 

যে পবিণাষ চিন্তা কবে না--অপবিণ।মদর্শী 

যাভ।ব বষস পবিণত হয় নাই--অপবিণতখযগ্ধ 

বালকেন অহিত-_পালাই 

নিতান্ত দগ্ধ হষ জীব যে সমযে- নি 

য|ভাব সহা করিপ!ব ক্ষমতত| অ!ছে- সহিষ্ণু 

যে স্ত্রীব পতাঁবষোগ ভইযাছে-_-বিধল] 

যে স্্রীব স্বামী ও পুত্র নাই--অবীবা 

অনুশীলনী 

১। নিম্নলিখিত বাক্যাংখগুলিকে একপদে পরিণত কবিযা উহাদের 
প্রত্যেকটিব দ্ব'ব। এক একটি বাক্য বচন! কব। 

ধাহাব সকল অত্যাচাব সহ কবিবাঝ ক্ষমত| আছে। যাহা কষ্টে হজম 

কব] যায মন খাদ্যা)। যিনি ক্রোধ দূৰ কবিয়াছেন (এমন সন্ন্যাসী)। ধাহারা 
শিবেব উপাসক তীহাবা। বাত।ব ছাঁশ নাই। যে মদ খায়। যে খুন 

কবিষাছে (এমন আসামী )। যে জাল কবে। যে ব্যক্তিব শখ আছে। 

যিনি মৃত্যুকে জয় করিয়াছেন। যিনি সর্বস্থানেই গবম কবেন। ধন 
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লাভ করিবাব ইচ্ছা আছে যাহাব। ষে উচিত ব্যয় কবে। ছুই বন্ধ 
বা ব্যক্তির মধ্যে অধিকতব প্রিষ। যাহা উচ্চাবণ কবা উচিত নষ। যাহ! 

দেখিবাব উপযুক্ত । কল্পনা হইতে উদ্ভুত। যে নাবীব পতিপুত্র কেহই নাই 
(অবীব] )। মুর্ধা হইতে উৎপন্ন । যাহাতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। যাহারা 

নিশাকালে বিচবণ কবে। লাঠিতে লাঠিতে মাবামবি। গোডা হইতে। 
যে ঘুম ইতেছে (ঘুমন্ত )। যাহা! চলিতেছে ( চলন্ত )। যাহা কম্পিত হইতেছে 
(কম্পমান )। যাহা দেখা যাইতেছে (দৃশ্ঠমান )। যাহাবা বিবাদ কবিতেছে 
(বিবদমান)। যাহা দীপ্তি পাইতেছে (দীপামান )। যে শুইয়। আছে (শযান)। 

যে বসিয়া আছে (আসীন )। যাহা ডুধিতেছে ( ডুবন্ত )। যাহ! ভাসিতেছে। 
যাহা ধূম উদিগবণ কবিতেছে। যাহ! শব্দ ববিতেছে । শব্দাযনান | যাহাব 

দেভ বন্দীকে দ্বাবা আচ্ছাদিত হইযানছল সেই খসি। চণকেব পুত্র । 

জনকেব কন্া। ছুহিতাব পুত্র। বিষাতাব পুত্র। জুপদেব কন্তা। 
বেদান্শাস্ত্রে পণ্ডিত। বৃদ্ধেব উপ|সক। রন্মেব উপ1দক। যাহ। স্থিব কবা 

হইয়াছে। যাহা বাশি কবা হইয়াছে (বাঞকৃত)। যিনি জীবিত থাকিযাও 

সুত। যাহাব বৃদ্ধি কুশেব অগ্রভাগেব সায় ভীক্ষ (কুশাগ্রদ্দী )। যে দুই হাতেই 
কাদ্দ কবিতে পটু (সব্যস।চী)। 

২। শিগ্ললিখিত শব গুলিকে লম্প্রসাবিত কব £__ 

পৈফাব, অন্ননব, পবাৎপব, অজ্ঞান, খানব, বাশ্ণ, ভ্োষ্ঠ, বীতবাগ, 

ছুর্মতি, মন্দীভত। আমূল, আগ!গোডা, হাতাহাতি, পুৰাপব, চাদমুখ, 
বাজ্কুলতিলক, হন্দ্রবংশ|বতংস) মপ্যাহ, হিতৈষী, প্রত্তাৎ্পন্নমতি, অবিমুযাকাবী, 

হু্তাখন, সৌব, চান্দ্র, পার্শিক, কোৌবণ্ পাগুণ ধৃত্তবাস্টর, যা্মাতুব, সৌমিত্রি, 
হাভ।তে, দোভাতী, চশমখোব, (যাতাব চক্ষুলম্দ। ন।ই), মিশ কালো, নংবালক, 

সাবালক, নেশাখোব, সুদখোব, পিদেল, বেস!ম।ল, মাযাকান।, সমসাময়িক, 

নমন্ত, বহুদশী, অনাপ্ব।তপৃব, মন্বন্তব, যুগ।স্তব, মুষ্টমেষঃ পবশ্রী্গাতব, সবজনীন, 
অগ্রন্থ, প্রিমব্দ।, ধাবাবাহিক, ববাহৃতি, অনাই৩, হুতো]চ্ছিষ্, সহধমিণী, 

সগোত্র, অরিন্দম, ছুব।বোহ১ আমন সবা, অজ্ঞ তকুপখল, প্রগ্রীণ, সুন্দৰ গ্রীবা 
যাভাব), শুচিস্মিত।, ছিন্নমন্তা, কিন, অকুতোভয়, আকস্মিক, অশিশ্গিতপটু 
(শিক্ষা না কব্যাই যে পট্টতা ল।ভ ববে), উদ্বেল, (যাহ! বেলাভূমি "মতিক্রম 

কবে), অপৌরুবেব (যাহ। মানুষের কৃত নষ ), উন্মুখ, উদগ্রীব, নবোচা, উচ্ছ জ্খল, 
|ফিতভর্তৃকা, (যাহার পতি বিদেশে আছে ), উডভীযমান, জাতিস্মব, চলচ্চিত্র, 

হাতসর্বন্ব, যাবজ্জীবন। 
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€| নিন্রলিধিত বক্যগুলিকে যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত কবিয়! লিখ: 

মলয়ে জন্ম যাহাব তাহাব ছ্বাবা শীতল হইযাছে ষে বঙ্গড়ূমি সেই বঙ্গভৃমিই 
আমাব ব্দেশ। পিতামাতা এমন দেবতা যাহাদেব চক্ষু দ্যা দেখা যায়। যে 

পতঙ্গেব ছযটি পা আছে সেই পতর্গ এক পুষ্প হইতে অন্ত পুষ্পে মধু আহবণ কবিযা 
বেডান্দ। শবৎকালেব ইন্দুব স্তাষ আনন সাহাব, নগবসমূহেব মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ 
তাহাকে আনন্দ দান কবেন যিশি, তাহাকে আমি খন্দনা কবি। 

৩০ প্রতিশব্দ 

কে।নে। শবেব পবিবর্তে একই অর্থব্যঞ্জক অন্য যে সকল শব ব্যবহাঁৰ কবিতে 

পাব! যব, তাহ।ধগকে উক্ত শন্দেব প্রাঙশব বলে। এই প্রতিশব্দ এক বা 

একানিক হইব! থাকতে । প্রতিশব্দ জান। থা কলে মেখানে যে শঙটি নাবহ।বৰ কৰিলে 

বচন! শাতনব ৭ শ্ন্দব হয, সেইথ[নে সেই শবটি লাগ[ইতে পাবা যায়। ইহা 

ব্যতাত প্রাতশন্দ জানা খাবিলে পাক্যেব অর্থ বুঝা ৪ ব্যাখ)া কব! সহজ হম। 

নিয়ে কতক ওলি শন ও াহদেব প্রতিশব্দ দে যা হইল £ 

আগ্রপাঙ্। হত ।খন, নৈখা'নব, বিভদমু। অনল, সবশুচি, সবনুকৃ, পাণকঃ 

আগুন, উর্ধবানথ, জাতবেদ।2 | 

'অস্থব-_ দৈতা, দ্[নণ, দঙছজ» ধেবাবি। 

অভতিখি-অভ্য।গত, আগন্তক । 

অঞ্ধক।ব _-ব।ব, ভিমিব, আব, ভম্ঃ। 

'অমুত- খমিব, পীবুষ১ স্থণ। | 

অর্থ-িশব, বি, ধন, এখয্য, সম্পধ | 

দ্শ্ব-_হুবঙগম, বাজীঃ হয, ঘে।টক, তুবগ? তুবঙ্গ । 

আব|শ-__-গগন, খ্যে।ম, শুন্ত, নভস্থল, নভোম গুল, অন্তবীক্ষ, খ, অন্বব, নভঃ। 
ইচ্ছ|__কামনা, বাসনা, সখ, অটিল।য, অগ্ঙপ্রায়,। অভিরুচি, আকাঙ্া, 

স্পৃহা] | 

ঈশ্বর__বিধতা, টিবি, বিহু, ভগব।ন, পবমেশ্বব, জগদীখব তিলে কেশ্বর | 

উদব-_-জঠব, গভ, পেট । 

কপাল--ললাট, ভব । 

কর্ণ-- শ্রবণ, শ্রুতি, কান, শ্রেনে। 

'কেশ-_চিকুর, কুস্তল, অলক, চুল, শিবোকহ। 

কিবণ-_বশ্মি, দীপ্চি, কর, বিভা, অংশু, মযুখ, জ্যোতি । 
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ৃ 
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কন্ঠা--তনয়াঁ, নন্দিনী, সুতা, দুহিতা । 

ক্রোড-_অস্ক, কোল । 

গলা _ভাগীবধী, জাহ্ুণী, স্থবধূনী, নন্দিনী, সীতা, মালিনী, মহ[পগা 
বিষুরপাদার্ধ্যসন্ভৃতা, ব্রিপথগ[মিনী, ভোগণতী, ত্রিদশেশ্ববী । 

গাল--গণ্ড, কপোল। 

গৃহ--ঘব, নিলয়, আগ।ব, ভবন» খাষ, ন্মালয, 'অ।বাস, নিকেতন, বাটা, 

বাী, সদন, বিহাব। 

চর্ম-_স্কৃ, অজিন, চামড] | 

চত্-_চাদ, ইন্দু, বিধুং হধাংশ্, জুধ।কব, শশাঙ্ক, ম্গগঙ্ষ, শশপব, চন্দ্রমা, 

সোম, হিমাংশ্ু, শীভাংশ্ক, হিমকব, সোম, সিতাংশ্র, দ্বিজবাজ, 

নিশাকব, কল।নিধি। 

জল--নীর, বাবি, সলিল, উদক, অন্বু, জীবন, তোষ । 

জ্যোৎন্সা--কৌমুদী, চন্দ্রকব, চক্দ্রিকা । 
তট-_কুল, তীব, তটভ্ুমি, সৈকত, পুলিন। 

তবঙ্গ--উমি, বীচি, হিলোল, লহবী, ঢেউ। 

দিন- দিধা॥ঃ দিবস, বাসব। 

ধ--শবাসন, চ।প, কামুক, কোদ৭। 

নদী-_-তটিনী, স্োতম্থিনী' প্রব।হিণী, সবিৎ, তবপ্িণী, নিব্গ।, অপগ।। 
নাবী-স্ত্রী, ক!মিনী, মহিলা, বনিত।, বমণী, অনা, ব।মা, ললন! | 

পতি-- স্বামী, ভা, বব। 

পত্বী-দাব » জাযা, সহধমিণী, ভাষা । 

পদ্ম--শতদল, কমল, উৎপল, অবধিন্দ, পন্ধজ, সবে।জ, সবোকহঃ সবসিজ। 

পবত -গিবি, শৈল, নগ, ভূণব, অচল, পাহাড। 

পৃথিবী--বস্থমতী, বন্ুন্ধবা, অবনী, ধবা, পবিত্রী, ধবণী, 'মদিনী, ক্ষিতি, 
ভূ, মহী, পৃর্থী, সর্ংসহা! | 

মাতা-_-জননী, প্রস্থতি, ধাত্রী, অন্বা, গভধাবিণী, মা। 

মন্তষ্য-- মানব, নব, মন্গজ, লোক॥। 

মিত্র- বন্ধু, সখা, সুহদ, সহচব। 

মৃত্যু-_পঞ্চত্বপ্রাপ্তি, স্বর্গলাভ, মহাযাত্রা, মহানিন্্রা, মহাপ্রযাণ, বিনাশ, 
নিধন, মবণ, দেহত্যাগ, প্রাণত্যগ, তিবেভাব। 

ম্ঘে--জলদ, জলধব, জীমৃত, অভ্র, ঘন, বাবিদ। 
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যম--শমন, ধর্মবাজ, কৃতাস্ত, কাল। 

রত্রি__নিশাঃ যামিনী, বজনী, বিভ।বরী, নিশীঘিনী, সর্বববী, তমস্থিনী, ত্রিযামা। 

শৃগাল--জন্ুক, শিবা, শিয়াল। 

সর্প-_ফণী, ভূজঙ্গ, বিষধব» আশীবিষ, নাগ । 

সমুদ্র-_সাগব, পাবাধাব, সিন্ধু, জলধি, বত্ব।কব, ব।বিধি, অন্ধি, অন্থুধি | 

সিংহ-__কেশবী, পশুব|জ, মুগপতি | 

স্র্য_+ভাম্ববঃ ববি, প্রভাকব, দিণপাকব, তপন, বিবস্বান, মার্তণ্ড, লোক- 
প্রকাশক, শ্রীমান্, লোকচক্ষু, গ্রহেশ্বব, লে।কপাক্ষী, ভ্রিলোকেশ, 
তপন, শুচি, সপ্তাশ্বণ!হন, অরুণ, ভান, দিনমণিঃ মিহিব | 

স্বর্ণ স্বর্ণ, কঞ্চন, হেম, ভিনণ্য, কনক ॥ 

হবিণ-_মবগ, কুবঙ্গ, কুবঙ্গম । 

হাতী-_কবী, বাবণ, ম।তঙ্গ, গঞ্জ, তত্তী, কুগ্চব, িবদ, মাতঙ্গম, দ্বিপি। 

অনুশীলনী 
১। নিম্নলিখিত শব্দ গ্ুলিব অন্তত: তিনটি কবিষ। প্রতিশব্ষ শিখ £-_ 

মেঘ, শষ, ৩, বর্ণ, সুতা, পন, তরঙ্গ, গঙ্গা, সাগর, চন, জল, মাতা, মিত্র | 

২। নিম্নলিখিত শব্দ গুলি লঈঘ। এক একটি বাক] বচন! কব । 
অলক, অর বিশ, আচল, সখা অঙ্গ; শরাসন, বর ভূর, ক্ছবন, নন্দনী | 

৩১. ভিন্নার্থক শব 

এমন অনেক শব্ধ মাছে যেগুলি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যণহৃত 

হয়। কতকগুলি এইবপ শবেঁব নিদশন দে ওয়া গেল £ 

এগ্বব (মাক!শ )-_হিমালযেধ অন্ববচূষ্বী শিখব গুলি মনে শ্স্মিষেব সঞ্চাব কবে। 

” (বস্ত্র)-হুর্যদেব যেন বক্তান্বব পবিধান কবিষা পুবাচলে আসিষা 
দেখা দিলেন । 

অঞ্ব € জয়পুব বাজোব প্রাচীন বাজপানী )--অঙ্গববাজ সম্রাট ম।নসিংহ ছিলেন 
বাণ! প্রতাপেব প্রধান শক্র। 

অপেক্ষ। (চাইতে )-_-এ জগতে বন্ধু অপেক্ষ। প্রিষ আর কে? 
* (প্রতীক্ষা )_-রামেব জন্য আমব! অপেক্ষ। কবিতেছি। 

অভ (আকাশ, মেঘ )--অভ্রভেদী দেবালয় নির্মাণ কাবলেই দেবতাকে সন্থষ্ট 

করা যায় না। 
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অভ্র ( খনিজদ্রন্য বিশেষ )--গিরিভিতে অনেকগুলি অভ্রেব খনি আছে। 

অর্থ ( ধন )--এ দেশেব অধিকাংশ লোকই অর্থাভ|বে কষ্ট পাষ । 

»* (মানে )- তোমাব কথ।ব অর্থ অ।মাব নিকট পবিষ্ষাব হয নাই । 

£. (উদ্দেশ্য )-_কিন্ত তেম।ব এই হঠাৎ পিব।গী হওয়াব অর্থ কী ? 

অচল ( উপয়হীন )-_-অর্থাভাবে সংস।ব তো অচল হইয| উঠিয়াছে । 

**. (অবাধহাধ )--আধুনিক সাহিত্যে বোমাটিসিজ.ম্ কি অচল? 
% . (পবত )--বামেব চবিত্র ছিল হিম।চলেব মতই বিবাট । 

অঙ্ক € ক্রোড )--মাযেব অঙ্কেই আখাব সাব। শিশুক|ল কাটিয[ছে। 

০. (গণিত )--অঙ্কে মমি তে। একেপ|বেই কা91। 

*. (নাঢকের পবিচ্ছেদ )- নাটকটি পঞ্া।ঙ্ক | 

আল।প (পবিচন )--কবিব সঙ্গে আম।ব শ্দাল।প ছিল । 

( কখেপকখন )-এ পিষনে তেোম!ব সহিত আলাপ ক তে হইবে । 

*্গ. (স্থবসাধন। )-এস্বাজে এখন রেহ।গেব আলাপ চলিতেছে । 

উত্তর (জ117)--তোমাব ওকথাব উত্তব অমি দি? ন]। 

*. (দিকবিশেষ )-ঠিম'লধ ভাবতেব উন্তবে । 

গ%. (পববতা )-উত্তবকালে শিশ্ুব1ই তে। পিতা হইবে । 

»*.. (অসাদাবণ )-মহায়। গান্ধী একজন নে।কোত্তব পুকব | 
*. (প্বি।ট বাজাব পুর )--উত্তবেব সাবাখ হইলেন অচ্ছুন। 

কপাল ( অপ্ুষ্ঠ)--কপালে কী যে আছে ভগবানই জানেন। 

* (লল।ট )--কপ|লে একে দা বকতিলক। 

» € মডাব খুলি )--কাপাপিকেব হ।ভে নবকপ।ল, তাহাতে স্থব1। 

কলা ( চন্দ্রেব অংখ )--আজ পৃণিমা, চাদেব ষে।লকল! পুণ হইযাছে। 

* ( কদলী, বস্তা )-_-কল! একটি স্থম্ব,হ ফল। 

*. (সঙ্গীতাদি স্থকুমাব বিছ্য| )-_চিত্রকলায় আমি বিশেষ উৎসাহী । 

কব (হাঙ )--সাহেব কবমর্দন কবিয়া হাপিতে লাগিল । 

* (খাজনা )--রাজাকে করপ্রদান করা প্রজার কর্তব্য । 
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কর (কিবণ)--“আজি এ প্রভাতে রবির কর 

কেমনে পশিল প্রাণেব 'পব” | 

কাও (ব্যাপাব )--এ বাড়ীতে দেখছি ভূতুড়ে ক আরম্ভ হযে গেছে। 
» (গাছের গুড়ি )--বুক্ষের এমন বিবাট কাগু কখনও দেখ। যায় না। 

» (সাধারণ )--এমন কাণগুজ্ঞানহীনেব মত কাজ কবিবে তাহা তো আমার 

অগোচব হিল। 

* (অধ্যায় )--রামাষণ সাতকাণ্ডে বিভক্ত । 

কাল ( কল্য )-সআমি কল তোমাদেব বাড়ী যাইতে পাবিব না। 

£ (সময )--কাল কাহ!বও জন্য অপেক্ষা করে না। 

গতি ( আশ্রয )___হে ঈপ্বব, তুথিই মগতিব গভি। 

» (গমন )--তাজাব কণ। শুনিণ[যাত্তর আম।ব গতি কন্ধ হইল । 

গল ( গণ্চ)--মঘন গালে ভাত পিব। কী ভ/বিতেছ ৮ 
৮ ( কল্পিত )--৪ সমস্তই গালগঞ্প_-উহাব মণ্যে সত্য খুঁজিও না। 
” (গলি )-_বিন্দুব মা চীৎক!ব কবিষ| চোবকে গাল দিতে ল।গিল। 

চাপ (পন্ধক )--“চাপ ধবি কুম্তকর্ণ ছুটিলা সদেগে |” 

৮» ( জম।ট )-বক্ত চাপ হইষা গিযছে । 

চপ (ভাব )১--মোটেই সময় ন।ই, প্কাজেব বৃভ চাপ পড়িযছে। 

» (ঠাসাঠাপি )-যাত্রীব চাপে গভীতে ওঠা দয। 

চাল (চ!উন)--ছুভিক্ষ আপিয] উপস্থিত, চ[লেব ধাম আশুন। 

*£ (দেমাক )__উহাব চাল আমি ভাডিয়। দ্বিব। 

» € কৌশন )- আচ্ছা চল চ|লিযাছে। 

” (ছাদ )-__খডেব চাল ফুটা হইয়া গিয়াছে। 

» (ব্যণহাব )- পুরানো চাল আর চলিবে ন|। 

» ( চলন )-_গকুটাব চাল খাবাপ হযে গেছে । 

ছল (. প্রসঙ্গ) মামি তোমাকে ঠাট্ট।ব ছলে ওকথ। খলেছিলাম । 

« ( ছলনা )--ছলে, বলে, কৌশলে কাজ হাসিল কবিতে হইবে । 
(ছ) 
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ক্চ (খুঁৎ)--সব কাজে অত ছল ধরিতে গেলে চলে না। 

জাল ( নকল )--এ নোটটি জাল, এ চলিবে না। 

৮ (ফাদ )-_জালে প্রচুর মাছ উঠিয়াছে। 
দণ্ড ( শাস্তি )- যেমন কুকর্ম কবিবে, তেমনি দণ্ড ভোগ কবিতে হইবে 

* (যি ১এক দও্ধাবী সন্ন্যাসী আসিয়! উপস্থিত হইলেন । 

৮ (সময় বিভাগ )-_ তুমি কি এক দণ্ড স্থির হইয়া বসিবে না? 

ধর্ম (কর্তব্য কর্ষ )-_ক্ষমা ব্রাহ্ষণের ধর্য। 

* (খ্বভাব )-_অগ্রিব ধর্মই হইতেছে দহন | 

* ( পুণ্যকর্ম )-__ধর্ম না কবিলে স্বর্গলাভ হইবে কিবপে ? 
গ (যম)- ধর্মপুত্র যুধিহ্িব | 

ধাব। ('অ চবণ )--বংশেব ধাব। বজায় বাখ। উচিত। 

৪ (প্রবাহ )--যে নদ্দী মকপখে ভাবাল ধাবা ।» 
্ (বর্ষণ )--“সঘন গহন ব।পি, ঝবিছে শ্রাবণ-ধাবা।৮ 
 (প্রকাব )-_এমন ধাবা ব্যবভাব তোমাৰ কাছে আশ! কবতে পাবি নি। 

* (আইনেব বিভাগ )--১৪৪ ধ|বা শহবে এখনও বলব আছে । 

নাম (খ্যাতি )--বাপের নাম ডুবিষেছ-- এমন কুপুত্র ! 
« €( আখা। )-কান। ছেলেব নাম পদ্মলোচন । 

প্রকৃতি (নিসর্গ )__রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতিব কবি। 
গ্গ (শ্বভাব )__লোকটি এতদিনে প্রবৃতিস্থ হইয়াছে । 

পাত্র (আধার )--“আমাব জীবনপাত্র উচ্ছলিয়া ম।ধুবী কবেছ দান।” 
% ( নাটিকেব চরিত্র )_নাটকেব পাত্রপাত্রীগুলি সব যেন কলেব পুতুল । 
* (বর )--বাজাবে পাত্র এতই দখল ষে দবিক্র গৃহস্থেৰ পক্ষে কন্াব বিবাহ 

দেওয়া অসন্ভ? হইয়া উঠিযাছে। 

পাকা (হটের তেবী )--এমন পকা'ব|ডী তুমি ছেডে দিলে? 

» (খাটি )--পাকা সোনাব দর আমি জানি না। 
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পাকা (স্থায়ী )--এ রং পাকা । ৃ্ 
* (সাদা )-চল্লিশ না পেরোতেই পাকাচুলে মাথা ভরে গেল যে। 
৮ (পুরাপুরি )--পাক। চারটি বছর লাগবে পাশ করতে। 
* ( অভিজ্ঞ )--পাক1 লোকেব কাছে পবামর্শ নাও। 

বর্ণ ( রং )--নীলবর্ণের আকাশ দেখিতেছ, কিন্ত আকাশেব বর্ণ নাই। 

৮ ( অক্ষব )--তোমাব কথাব একবর্ণও বুঝিতে পাবিতেছি না । 
* (জাতি )--ব্রান্ষণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ঠ ও শূত্র এই চারিটি বর্ণ লইযা হিন্টু সমাজ । 

বাত (বাষু)--প্রবল ঝঞ্কাবাতে বহু ক্ষতি হইয়াছে। 

* ( বে।গবিশেষ )--বাতে লোকটি একেবাবে পঙ্গু হইয়! গিয়াছে । 

বস ( গন্ধ )--“থেকে থেকে ফুলেব বাসে। 

কী কথা যে মনে আসে ।” 

" ( আবাস )--সেই ঘন অবণ্যেব মধ্য হি"অ পশুদেব বাস। 

* (বন্ত্র)-পবনে পীতাস, মাখায মযুবপুচ্ছ। 

বিহব ( ক্রীড| )--এ বনে দেবকন্তব| বিহাব কবেন । 

» (ভ্রমণ )--পশ্পার্ষগণ এখনে নিয়ে বিহাব কবে । 

* ( বৌদ্ধ মঠ )- বৌদ্ধ ভিক্কৃগণ বিহাবে ব।স কবিতেন । 

» (প্রদেশবিশেষ )--বিহ।বে সাম্প্রদায়িকতাব আগুন জলিয়। উঠিয়'ছিল। 

বিধি (বিধাতা )--“বিধিব বিধান কাটবে তুমি এমনি শক্তিমান ?” 

» (বিধান )--শান্্রেব বিবি মানিয়া চলিতে হইবে । 

ভাব (বোঝ! )--“এ মণিহাব লাগে বিষম ভার 1” 

» €(দ্াধিত্ব)--এ কাজেব ভাব ষে কেহ লইবে না তাহা জানিতাম। 

৮ (বিষধর )--মেষে আম।ব মুখ ভাব কন্ধব বসে আছে, পুতুল কিন্তে তুলে 

যাব। 

» (কঠিন )-তোমার মতলব বোঝ ভার । 

ভূত ( প্রেত )--ভূতের ভয়ে অমন সুন্দর বাডীটা ছেড়ে দিলে ? 
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ভূত (প্রাণী ১--সর্বড়ূতে ভগবানের অধিষ্ঠান 
* ( অতীত )--ভূত-ভবিষ্যৎ সব আমি বলে দিতে পারি । 
» (শ্গিতি, অপ, আঘি, উপাদান )--পঞ্চড়ৃত হইতে এই দেহেব উৎপত্তি, 

পঞ্চভূতেই ইহার বিলয় 

মতি (মাণিক্য )-_বাজকন্।ব গলায় গজমতির হাব। 

» (মন )--কী কৰে তোমাব এমন দুর্মতি হল? 

মর্ম (হদয )--তোমাব দষ। অ|মি মর্মে মর্মে উপলদ্ধি কবেছি। 

৮ ( মানে )--অধ্যাপকেব কথার মম বুঝিতে পাবিলাম না। 

মাল! ( মাল্য )--তোমাব গলায় বনফুলেব মাল|। 

* ( সমূহ )--পবতশিখবে মেঘম|লব লীল|। 

মুখ (বদন )--“উঠ শিশু মুখ ধেও, পব নিজ বেশ |” 

* ( মান )-- দেখো, মুখ বাখতে পাববে তো? 

* (বচন )-_মুঃখ ডাই কৰে কী ল!ভ, কান কব। 
» ( গঞ্চন1)--তোমাব মুখেব জাল!য অব তো বান্টীতে টেক। যায না। 

বাগ ( ঞ্রোধ )--বাগে আমাব সবাঙ্গ জলে যাচ্ছে। 

» ( অন্ষবাগ ) -শ্রীবাধিকাব বাগে পুলকিত অঙ্গ। 

» (সঙ্গীতে অঙ্গ )--ভাবতীয সংগীতশান্্ে ছয় বাগ ও ছত্রিশ বাগিণীব 

উল্লেখ আছে। 

» ( বর্ণ) পুবাচল নবাকণবাগে বঞ্জিত হইযা উঠিল । 

লোক ( ম|মুষ )--লোকটি আম|ব বন্ড প্রিষ। 
» (ভুখন /-লোকে লোকাস্থবে এই অপুব বার্তা প্রচাবিত হোক । 

লোক ( জনসাধারণ )__পাছে লোকে" কিছু বলে এই 'ভয়ে তুমি সবদাই সংকুচিত। 

*১ ( ভূত্য, কর্মচাবী )-_বাষব।ভীতে বনু লোকজন খাটে । 

সৃঙ্গতি («্ণ)_ মেয়ের বিষে দেবে এমন সঙ্গতি তাব নেই। 

» (সাম্য )_+তোমার কথায় আর কাজে সর্গতি খু'জে পাওয়া মুস্কিন। ! 
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স্থর ( সঙ্গীতেব স্বব )---“তুমি যে স্থরের আগুন জালিয়ে দিলে মোর প্রাণে ।” 

» (দেবতা )--স্থর আৰ অস্থবে ভয়ানক যুদ্ধ বেধে উঠল। 

» (মত )--কি হে, হঠাৎ স্থুর যে বদলে গেল? 

হাত ( অঙ্গবিশেষ )-_-যতদ্দিন দুটো! হাত আছে, ততদিন ভষ কাকে? 

» ( আধিপত্য )--যেখ।নে আমাব হাত নেই, সেখানে কিছু কবৃতে বলো না 

আমাকে । 

» (অধিকাব কবা )--বড বড লোকগুলে।কেই তো হাত কবে ফেলেছি-- 

কাজ হাসিল করতে কতক্ষণ? 

হাল (লাঙ্গল )--হালেব গরুগুলে৷ পর্যন্ত বেচে দিতে হল । 

» ( নৌকাব অঙ্গবিশেষ )__মাঝি হাল ধবে বসে আছে । 
» ( দাযিত্ব)-_বিপদ আসণে কিন্তু ভাল ছ!ডলে চলবে না। 

» ( অল্পদিনেব মধ্যে )_হালে দেখা হযনি তাব সঙ্গে । 

অনুশীলনী 
১। নিম্নলিখিত শব্দগুলির অস্তঃ ছুই প্রকার অর্থ বাহির করিষ। বাকা রচনা! কর ১-- 

মুখ, অঙ্ক, আলাপ, উত্তর, গতি, চাল, ছল, খারা, ভূত, মালা বর্ণ, নাম, বির, সঙ্গতি, 
সাগ, সর, পাকা | 

৩১. ক. ভিন্নার্থক শব্ধ ( ক্রিয। ) 

আনা ( উপ|র্জন কৰা )--তা মাসে অন্ততঃ পঁচিশ টাকা আনি । 

১ ( আনয়ন কবা )--কলমটা আন তো। 

আসা ( অন্ব/|স থাকা, মোগানো )-পন্ভৃতা কব! আমাৰ ঠিক আসে না। 
» ( লাভ হওয়া )--সে টাকা পেলে আম।ব কী 'মাসে যায়। 

» ( বোজগ।ব হওয়া )-ব্যবস।যে বেশ দ্পয়স। অ.সে। 

১ (আগমন কব! )১--আজ শিক্ষক মহাশখ আসবেন না । 

ওডানো ( উড্ভীন কব! )-_ছেলেটা ঘুডি গড়াচ্ছে 

£ ( বেপবোয়! খবচ কব! )-হাতে কীচা পয়সা পেষে খুব ওডাচ্ছে।? 

গাওয়া (গান করা )--মেয়েটি গায় ষন্দ না। 
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খাওয়া (গ্রচার করা )--বন্ধুর গুণ আর গেয়ো না। 

১ ( বলে রাখ! )--এখন থেকে গেয়ে রাখছি, শেষে দোষ দিও না। 

চটা (বাগ কবা )--আহা অত অল্পেতেই চট কেন? 

& ( বিবর্ণ হওয়া )-_রংটা চটে গেল। 

চষা.( চাষ কর )--চাষাব ছেলে লাঙ্গল ধবে মাঠেব মাটি চষে । 

» € বারংবাব যাতাযাত কব! )--সারা কলকাতা শহবটা চষে ফেল্লাম, অথচ 
একট। বাড়ী পেলাম না। 

চল। ( গমন কব! )-আজ তবে আমি চল্লাম, নমস্কাব | 

» (কাজ কবা )-_ঘডিটা তো ঠিক চলছে না । 
চল ( ফলপ্রন্থ হওয়। )-_ওসব ভগ্ডামো আব চলবে না। 

% ( প্রচলন থাক )- ফ্যাশান আজক।ল চলে না। 

 ( ব্যয নির্বাহ হওয়া )-_-এই টাকায় এত বড পবিবাব চলে কী ক'বে? 

চর! (বিচরণ কবা )--মাঠে গক চবে। 

»» ( ঘুঘু চর» জনশূন্য হওয়া )---তোমাব ভিটেম্ব একদিন ঘুঘু চরবে--এ আমি 
বলে বাখছি। 

চাটা (লেহন করা )--ছোট ছেলেবা হাত চাটে। 

» € পা চাটা » তোষামোদ কব| )__-তোমার মত লেকের পা চাটা আমার 

হ্বভাব নয়। 

ঢোকা! (প্রবেশ কবা )---শেয়ালটা গর্ভেব মধ্যে ঢুকে গেল। 
» (মাথায় ঢোকা বোধগম্য হওযা! )--এই সহজ কথাটা তোমার মাথান্ন 

চুকুল না? | 
» (যোগদান কব| )--বিনয় আজকাল ব্রাহ্মমম।জে ঢুকেছে। 

নাচা (নৃত্য কব! )--মযুবট! কী চমতকাব নাচছে। 

(, (কাপ! )--আমাব ভান চোখ ন।চছে। 

» (উত্তেজিত হওয়! )_-যাব তাব কথায় অত নেচে ওঠ! ভাল নয়। 
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বল! ( বাক্য উচ্চাবণ করা )-- সত্যি কথাটা বলেই ফেল না। 

৮» € জানানে! )--তোমাকে আমি বলে বাখলুম আগে থেকে । 

» (নিমন্ত্রণ করা )-_-কী হে বিয়ে কবলে, আমাদেব তো বললেও না। 
» (সাবধান কর! )- কাজটা করলে, কিন্তু স্ববিধে হবে না বলে দিচ্ছি। 

মাবা ( প্রহাব কর! )--আহা, ছেলেটাকে অমন মাঝছ কেন? 

» (কৌশলে হস্তগত কর! )-_বন্ধুব টাকাগুলো অমন ক'বে মেবে দেওয়া 
তোমাব উচিত হল না কিন্তু। 

১ (চাল মাবা - অহংকাব কবা )--তোমাব চাল মার] আমি বন্ধ কবে দেব। 

» (ডুব মাব|- আত্মগোপন কব! )-_চুবি কবেই চোব তো! ডুব মারুলে। 

সব! ( দৃবে য। ওয়া )--সরে যাও, সবে য1ও, মহ।বাজ আসছেন । 

১ ( নিঃহ্ত হওয়। )--_মুখে যে এখন কথা সবচে ন|। 

» (সবিষে ফেলা -চুবি কবা )-_-জিনিসপত্রগুলো কে যে কোথায় সরিয়ে 

ফেললে ! 

পডা ( পতিত হওয়া )-_বাডীটা পুবানে। হযেছিলো, তাই পডে গেল। 
» ( পেটে পড়া - খাঁওয! )-_ আজ সাখাদিন তাৰ পেটে কিছুই পড়ে নি। 

» (কমা )--€বেলা যে পড়ে এলো, জল্কে চল ।, 

» ( খবচ হওয়া ) বাভীটা তৈবী কবতে অনেক টাক। পডেছে। 

» €(খসা )-_মাথাব চুলগুলো এই বসেই যে সব পড়ে গেলে? 

» ( জন্িয়াছে )-_-কলতলায ছেখলা পডেছে। 
» (অভাব হওয়া )--আজকাল একটু টানাটানি পডেছে। 

লাগা ( স্পৃষ্ট হওযা )--জামায় এ কী লেগেছে? 

» (নিবিষ্ট হণয! )-_-পড়ায় কি ছেলেব কখন ও মন লগে । 

» ( আঘাত দেওয়া )--তার কথ|গুলো সভ্যিই গায়ে লাগে । 

» (ভাল লাগা» মনোমত হওয়া! )--গান আমাব ভাল লাগে । 

» € ভয় লাগা - ভীত হওয়! )--ডূতেব গল্প খল্লে ভয় লাগে । 
৫ ধুম লাগা - ঘটা হওষ! )__রায়বাভীতে পুজোর ধুম লেগেছে। 

( নিযুক্ত হওয়া * পশ্চাদন্ধদবণ কর। )--আমার পিছনে পুলিশ লেগেছিলো। 
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খাওয়! ( ডুবিয়া জল খাওয়া - গোপনে কিছু করা )-_লোকে বলে রাম ডুবে ডুবে 
জল খায়। 

» ( ঘুষ খাওয়া উৎকোচ গ্রহণ করা )--তাকে আমি ভালো বলেই জানতাম, 
কিন্ত শুনলাম ভিনি ঘুষ খান। 

» € হোঁচট খাওয়া্পায়ে চোট লাগ )--হোচট খেষে পাটা একেবারে 
কেটে গেঞ্ছ। 

% ( মাথা খাওয়া-্নষ্ইই কব! )-কুসংসর্গই ভোমুাব মাথাটি খেয়েছে। 

% ( হিম্সিম্ খাওয।স্ন|কাল হওয়া )_কাজটা কি কম কঠিন, একেবারে 
হিম্সিম্ খেয়ে যেতে হয। 

ধব! (ধৃত কবা )- চোবট।কে ধব। গেল না, পাল।ল। 

» (আবস্ত কব। )--ধব হে একট। গান ধব। 

১ (ব্যথা হওষ! )- আ'মাব মাথাটা 'মাজ বড্ড ধবেছে। 

» ( গো পবা-একগয়ে হছয়া )১-অমন গে। ধবে বসে থাকলে কোন কাজ 

হবে না। 

» (থামা )-_ বুষ্টিটা ধবেছে, এই বেল। বেবিষে পড। যাক । 
% (লাগা )--ইস্, বহটায় উই ধবেছে। 

»» ( লগ্ন হওয়| )--গামছাটাষ ময়ল! ধবেছে, বাচতে হবে । 

রাখা (স্থাপন কবা )-মিষ্টিব হাদ্দিটা ওইখানে রাখো । 

১ (দেপ্যা )---ছাপনাব ছেলেব ক নাম বেখেছেন ? 

» (অবলম্বন কবা )--হ[ম বাখি কি কুল বাখি? 

» (মুখ বাখা্সম্মান বন্ষ। কবা )-এমন কাণ্ড কবে বস্লে যে এখন মুখ 
বাখা দাষ। 

» (নজব রাখা-দৃষ্টি দেওযা)--দ্ষিনিসপত্রেব দিকে একটু নজব বেখো, 

এখানে খড্ড চোবেৰ ভয। 

» (মন রাখা সন্তুষ্ট করা --সকলেব মন বাখতে গেলে কাবে। মনই বাখা যাষ না। 
বিশিষ্টার্থে নানাস্থলে দা ধাতৃর ব্যবহাব হয। নিয়েব দৃষ্টান্ত গুলি হইতে অর্থ 

সহজেই বুঝ যাইবে তাই সকল অর্থ দেওয়া হইল না। 

দেওয়া ( দান কর! )--আমাব টাকাটা শীঘ্র দাও। 
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দেওয়া-_আমার শরীরের উপর চোখ দিয়ো না। 

* --আমাব কথায় কি তুমি কান দেবে না? 

” _গায়ের মোডলই ঝগভাটা শেষে মিটিযে দিলে । 
৮ -__অস্কটা মিলিয়ে দাও দেখি । 

* _-যে কোন ছুতো কবে ঝগভা ব[ধিষে দেওয়াই তোমাব কাজ । 
* আব একটা টান দাও স্থতাটায। 

৮ _-তোমাব যত ইচ্ছে গাল দাও, আমাব কোন ক্ষতি হবে না।। 

” --আমি বিশেষ ক'বে এই কথাটাতেই জোব দিতে চাই । 
* __মন তো একেবারে ভেঙ্গে গেছে, এ আব জোভ| দেওয| যানে না? 
৮ __ছাতাটা ছি'ডে গেছে, ত।লি দিতে হবে । 
» __ছেডে দ1ও বেচাবিকে ওব কোন দোস নেই । 

” --ঘবটা একটু ঝ'।ট দ|«, বড্ড নোংবা ভয়েছে। 
*» _-তে|মাব সঙ্গে আমি সমস্ত সম্পর্ক চুঁকিযে দিলাম । 

* -+জানিন।, ভগবান এ ছুঃখীকে আব কত কষ্ট ধরেবেন | 

» __.কে আমাবে ডাক দিষেছে |, 

*» _মত ভাছ। দিলে কাজ হয না। 

৮» --তোমাব সমস্ত প্রগল্ভতা আমি কমিষে দিতে চাই | 

” __বইটা ভি. পি. কবেই পাঠিযে দাও । 
* __অ[জ দেখিয়ে দ।ও জগতেব কে।ন ভ|তিব চেষে হীন নও হোমব|। 

* __কুকুবকে নাই দিলে সে ঘাডে চডে বসে। 
» তোমাকে এই মুযোগে আমি কিছু পাইয়ে দে৪ধাব চেষ্ট| কববে।। 

*» _-অন্ত্রে শান দাও বন্ধু+ দেশেব দুর্দিন এসেছে। 
% _স্থৃড স্থৃডি দিবে হসবে না কি? 

» --ভীকব মত শেষকালে লম্বা দিলে, এমন বাপুকষ । 

যাওয়া--এতে! তাডতাডি কোখায ম।চ্ছ ? 

৮. __জ্জাহারামে যাও__যেখানে ইচ্ছে যাঁ৭__-আ।মি আব দেখতে ঘাঙ্ছি না। 
* -_ছেলেটা একেবাবে গোল্লা গেছে? 

£ . "বেশী কথা বলেই দেশটা উৎ্ন্ন গেলো । 

*গ »-কাজ করতে কবতে মবে গেলাম । 

*» __ষা পাই, তাতেই সংসাৰ অতি কষ্টে চলে যায় । 
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যাওয়া--এমন করে বললাম, একেবারে গলে গেলে লোকটা । 

--এমন মাবব, একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে ! 

করা--গোলমাল ক'রে! না, এখন কাজ করুছি। 

-আর বাত ক'রো না, এবার বাডী ফেরো। 

_ সম্পত্তিটা যেমন কবেই হোক হাত করতে হবে। 
--ভয ক'বো না, আমি তোমাব কোন ক্ষতি করবো না। 

--সমন্ত দেশ প্রেমের বাবা জষ কবাই অশোকেব ব্রত হইল । 
-ধার করুলে, কিন্তু স্থদবে কীসে? 

“মনে কব শেষের সেদিন কি ভষঙ্কব |, 

কবিতাটা মুখস্থ কবা চাই। 
কিছু ভাল কব, লোকে নাম কববে। 

-_-অস্থথ কবেছে, আঙ্গ আমি বেবোতে পাব্বে নাঁ। 

-_-যেন খাটি হই, যেন ভান না কৰি। 

-_জন্থখেব ছুতো৷ কবে পালালে চল্বে ন|। 

-তোমাব পেট থেকে কথা বাব কব| মুশ কিল। 
--তোমায় টিট কবতে কতক্ষণ ? 

করা--জিদ কবলে সব কাজই কবা যায়। 

কটি বটি 

কর 2 

_গুগ্াদেব সাষেস্তা না করুলে সমাজেব কল্যাণ নেই। 
-__এতো ব্যন্ত কব কেন, ধীরে সুস্থে কাজ কবতে দাও । 
--একট। গন কব, শুনি। 

_-কাপালিকেবা স্থবাপান কবে। 
--খোকাকে চান কবাতে হবে। 

-_ দুশ্চিন্তা ছেডে দিয়ে মাথাটা হাল্কা কব দেখি। 

অনুশীলনী 

১। নিম্মলিখিত ক্রিয়াপাগুলি অন্ততঃ তিন প্রকার অর্থে ব্যবহার করিয়া ঝক্ষা রচন। 

মারা, করা, চটা, চষা, ওড়া, পড়া॥ দেওয়া, সার1। 
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অর্থের বিভিন্নত। বুঝাইয়! দাও $-- 
(ক) চাল মারা, টাক! মারা, ভূব মার! 

(খ) দায়ে পডা, টানাটানি পড়া, ছাযাৎলা পড়া 

(গ) মুখ রাখা, মান রাখা, জান রাখা! 

(ধ) লক্ষ দেওয়া, চোখ দেওয়া, কান দেওয়া, নাই দেওয়। 

(ও) র্বাত করা ভর করা, চান কর!, জিদ করা, সাবেন্তা কর] । 

৩২. শবাগুদ্ধি 

৩২. ক. বানানগত অশুন্ধি 

যে সমস্ত শব্বেব বানানে প্রায়ই ভুল হয় তাহাদের একটি তালিকা দেওয়া 
হইল। প্রত্যেক অশুদ্ধ শবেব পাশে শুদ্ধ রূপও দেওয়া হইল। 

অশুদ্ধ শুদ্ধ শুদ্ধ ৯.১ 

অজাগব অজগব (সর্প) ইপ্সিত ঈপ্সিত 
অত্যাধিক অত্যধিক উচিৎ উচিত 

অত্যাচারিত অত্যাচবিত উচ্ছাস উচ্ছাস 

অদ্ভূত অদ্ভুত উজ্জল উজ্জল 
অহ্মত্যান্ছগাবে অন্মত্যহুসাবে উত্যক্ত উত্যক্ত 

অস্তরেন্দ্রিয় অস্তবিজ্জিয় উতৎপৎ উৎপাত 

অন্তর্ধযান অস্তদ্ধান ওঁষধ ( বোগনাশক দ্রব্য) 

অপবাহ অপরাহ্ণ ওষধি 1 ওষধি (যে গাছ একবাৰ 

অমাবশ্া” অমাবস্যা ফল দিয়া মরিয়! যায়) 

আকাম্থা আকাঙ্া কজ্দলধ। কজ্জল 
আহুসঙ্গিক আহ্ুযঙ্গিক কল্যাণীয়াধু কল্যাণীলান্থ 
আপত্য আপত্তি কল্যাণীয়েন্থ কল্য। ণীয়েমু 
আয়ত্ব আয়ত্ত বুৎসিৎ কুৎসিত 

আশীষ আশিস্ কৃতৃহল কুতৃহল 

আবাড আযাঢ় কৌতুহল কৌতুহল 
'আত্বিক আহ্িক কৌতুক কৌতুক 
ইতিপূর্বে ইতঃপুর্বে ক্ষি্ খিশন 



অত্তদ্ধ 
গগণ 

গ্রস্ 

ঘনি 

চামরী 

চিবজীবেষু 
জগরুক 

জালা 

জাত্যাভিমান 

জান্বুবান 
জ্যোতীক্্ 

জ্যোতীশ 

দক্ষিন 

ছুব [ুষ্ট 

বাবস্থা 

নিভিক 

নিবাপদেষু 
নৈবাশ 

পক্ক 

পবাহ 

পবিনাম 

পরিত্যঙ্য 

ভগ্যমান 

ভাগ 

ভূম্য।ধিকাবী 

মধ্যাত 

মনমোহন 

মাহাত্ 

সুঞ্ুবা 

পবা 

পবিণাম 

পবিত্যাজ্য 

ভাগাবান 

ভান (ছল) 

ভূম্যধিকবী 

ম্ধান্ু 

মনোমোহন 

মাহাত্ম্য 

মঞ্বী 

অশুদ্ধ 

পুজ্ষানপুজ্ 
প্রুব্ষাব 

পুরান 
পৈত্রিক 

প্রজ্জলিত 

প্রতি 
প্রতাযাতঃ 

গুন 'শ 

প্রভূ 
প্রন্নুতি 
ফেণ 

শনষ্পতি 

বন্দোপা ব্য।ঘ 
বস্ছি 

বাডন! 

শিতিমক 

বিছ্যুতা গ্রি 

পিত্্যতালোক্ 

শিষল্ন 

বৃহস্পতি 
ব্াযাবপসায 

ব্যাভিচাব 

শবত 

সতঙতঃ 

সম্যজ।ত 

সগ্যোন্চিন্ন 

সন্মত 

সন্মান 

সাক্ষাত 

সুদ্ধ 

পুত্বাহুপুঙ্খ 

প্রত্যুত 
প্রণ[শ 

প্রভু 

প্রস্থতি 

ফেন 

বনস্পতি 

বন্দ্যেপাধ্যায়। 

বহ্ছি 

বডণ। 

বিদুষক* 

বিছ্যুদগ্নি 

শিছাদালোক 
বিষগ্ন 

বৃহস্পতি 

ব্যবসাষ 

ব্যভিচব 

শবৎ 
তি 

সছ্যোজাত 
সদ্য উদ্ভিন্নং 
সম্মত 

সম্মান 

সাক্ষাৎ, 



কআশুদ্ক 

মূত্র 
ময় 

যদ্চাপি 

যশগান 
রসায়ণ 
লজ্জাস্কর 

অধীনস্থ 

আযত্বাধীন 

উৎকর্ধতা 

উদ্বেলিত 

একত্রিত 

এঁক্যতান 
কেবলমাত্র 

দাবিদ্রতা 

দেোষণীয় 

বঙ্গভারতী 

শুদ্ধ আওুদ্ধ 

মুহূর্ত সাবিত্রীসমানেষু 

মুন্ময় সায়ার 

ষগ্যপি স্্প 

যশোগান ক্ুরণ 
বসায়ন স্ফুর্ত 

লঙ্জাকব দ্ববন্থতী 

৩২. খব্যাকরণগ্ত অগুদ্ধি 
অধীন নিবপর।ধা 

আযত পাবতীয় 

উতৎ্কষ ২ মহদুপক।ব 

উ্দেল মৃহিমাবব 

এবত্র য্যপি9 

একত।ন সচেিত 

কেখল সশঙঞ্কিত 

দাবিদ্র, দাবিদ্র্যা  সাবধানপূবক 

দূষণীয সৌজন্যত। 

১৬৯ 

গুদ্ধ 

সাবিত্রীসমানাস্থ 

সাযাহ্ু 

স্তূপ 

স্কুরণ 

রত 
সরস্বতী 

নিবপবাধ 

পাবত্য 

মহোপকা।ব 

মহিমবব 

বদ্পি 

সচেষ্ট 

সশঙহ্ক 

স।খধ[নে 

সৌসন্য 

৩২, গা ব্যাকরণতুষ্ট অথচ অতি প্রচজিত শব্ধ 
ব্য/কবণদুষ্ট 'এমন অনেক শব্ধ আছে যেগুলি বাঙ্গলায বহুলশাবে প্রচলিত 

হইযা গরিষ|ছে। লক্বপ্রতিষ্ঠ লেখকগণেব বচনাতেও সেগুলি প্রযে!গ দেখ! 

যায। এঁবপ কতকগুপি শব্দ এখনে দেওয! হইল । 

অশ্তুদ্ধ অথচ প্রচলিত শুদ্ধ 

* অনুব[দিত 

অর্ধঞ্সিনী 
আবশ্যকীয় 

আহবিত 

ইতিপৃবে 
উপবে!ক্ত 

কায! 

অনূদিত 

অদ্ধাঙ্গী 

আশশ্যক 
আহত 

ইতঃপুবে 
উপযুক্ত 

কায় 

অশ্তদ্ধ মথচ প্রচলিত শুদ্ধ 

পাশ্চাত্য 

শিতবিত 

বিছাৎণেগে 

বিশেষত্ব 

মহাবথী 
মুহমান 
মৌনতা 

পাশ্চাত্য 

বিতীর্ণ, বিতাবিত 

বিদ্যুদবেগে 

বিশেষ, বিশিষ্টতা 

মহাবথ 

মোহাম।ন 

মৌন ( বিশেষ্য ) 

প. অণুবদ+ পিচ +ততস্আগুবাদিত 



১১৪ বঙ্গভারতী 

অশ্তুদ্ধ অথচ প্রচালত শুদ্ধ অশুদ্ধ অথচ প্রচলিত শুদ্ধ 
কিন্বা কিংবা মৌন মৌনী (বিশেষ্য ) 
কিয়ৎপরিমাণ কিয়ৎ শবৎচন্দ্র * শরচ্চচ্জ 

চলৎশক্তি (চলচ্ছক্তি) গলনশক্তি সকাতবে কাতরভাবে 

চক্ষ্জল চুল সতত সাধুতা 
চক্ষুরোগ চক্ষুরোগ সক্ষম ক্ষম 

চয়িত চিত, চায়িত সম্ভব সম্ভবপব 

চাকচিক্য চাকৃচিক্য সাধ্যাতীত সাধনাতীত 

নিন্দুক নিন্দক সাবধানী সাবধান 
নিবিরোধী নিবিয়োধ স্থযজন সর্জন, সৃষ্টি 

--পঞ্চম পত্িচ্ছেদ-_ 

বাক্য-গকরণ 

১. বাক্য বিশ্লেষণ 

১, ক. উদ্দেগ্য ও বিণেয় 

প্রত্যেক বাক্যেব দুইটি অ*শ,_উদ্দেশ্ত ও বিধেষ। যাহাব সম্বন্ধে কিছু 
বল! হয় তাহ।ব নাম উদ্দেশ্য এবং এঁ উদ্দেশ্য সঙ্থন্ধে যাহা নল! হয তাহা বিধেষ 

উদ্দেশ্য বিধেয় 

রাত্রি পোহাইল। 

সরয পৃবদিকে উদিত হয। 

প্র তদ্দিন ব্যাধাম করা স্বাস্থ্যের পক্ষে হিতকর 

প্রচলিত হিন্দুধর্ম এবং বেদেব সনাতিন ধর্ম এক নহে। 

২. বাক্যের প্রকার ভেদ 

বাক্য তিন প্রকাৰ--সরল, জটিল ও যৌগিক । 

২, কক. সরল বাক 

যে বাকো একটিমাত্র কর্তা বা উদ্দেশ্য ও একটিমাত্র সমাপিকা ক্রিয়া বা বিধেয় 
থাকে তাহার নাম সবল বাক্য । যথা, 

__ মৌমাছি | মধুখায়। পাখীবা | আকাশে উডডে | ফুল | ফুটিষাছে। 
ও পর এ পপ 

* নুপদ্ম-সতে 'শরৎচন্ত্র' শবাও শুদ্ধ] 



বঙ্গভারতী | ১১৯, 

২. খ. জটিল বাক্য 

একটি প্রধান এবং এক বা একাধিক অপ্রধান বাক্যের লহযোগে যে একটি 

সম্পূর্ণ বাক্য গঠিত হয়, তাহারই নাম মিশ্র বা জটিল বাক্য। 
মান্য যে অমর নয় | তাহা কে না জানে? যদ্দি পার | কাল একবার 

আমিও । এই ছুইটি বাক্যে “তাহা কে না জানে; এবং “কাল একবার আসিও, 

--এই দুইটি অংশ প্রধান; অবশিষ্ট ছুইটি অংশ অপ্রধান । 

জটিল বাক্য র5ন! কবিতে হইলে সাধাবণতঃ দুইটি কবিষ৷ অপেক্ষাস্থচক 

সর্বনাম, ক্রিয়াবিশেষণ অথবা অব্যয় ব্যবহৃত হয় । যেমন," 

যে সে, যিনি তিনি, যাহা! তাহা, যাহ।কে তাহাকে, যেখানে সেখানে, যদ্দি- 

তবে (তাহা হলে ), যেহেতু অতএব (কাজেই ) ইত্যাদি। 

উপবে যে দুইটি দৃষ্টান্ত দেওযা হইযাছে তাহাৰ প্রথমটিতে আছে “যে? ও 
তাহা” ১ এই দুইটি পবম্পবাপেক্ষ। সর্ধনাম। কিন্ত ছ্বিতীযটিতে একটি মাত্র 

অব্য “যদি” আছে, “তবে? বা “তাহা হইলে” অথব। খবপ অর্থবোধক আব 

কোনো শব্দ নাই। মূল কথ। এই যে, আর্মতম|ধুষেব জন্ত অনেক সময় খ|ক্যেব 
অন্তর্গত কোনে! কোনে। শব্ধ উহা বাখা ভষ, কিন্তু শব্দ উহা থাকিলে৭ তাহার 
অর্থ গোপন থাকে ন|। এখানেও তাহাই হইয়াছে। অনেক জটিল বাক্েই 

এবপ হইযা থাকে । 

২.গ্র, যৌগিক বাক্য 

একাবিক পবস্পব-শিবপেক্ষ সবল ব| জটিল বাক্য ছাবা একটি সম্পৃ খাঁক্য 
গঠিত হইলে উহাকে যৌগিক বাক্য বল! হয। মৌগিক বাক্যে সাধাবণতঃ 
এবং ও, স্থৃভবাং, কিন্ত প্রঙতি অব্যয় ব্যবহৃত হয । যথা»__ 

ভাব সাঁখাবণ মাহুষেব | কিন্তু | বচনা লেখকের সম্পূর্ণ নিজেব । ভাবতেব 

ইতিহাস ধর্মেব | আব | ইউবেপের ইতিহাস বার্ট্রেব।, 
উল্লিখিত প্রতোকটি "বাক্য ছুইটি কখিষা পবস্পব-নিবাপক্ষ বাক্য-দ্বারা গঠিত । 

এঁ বাক্যগুলি যথাক্রমে কিন্ত” ও আব? এই ছুইটি অব্যয দ্বাব। সংযুক্ত হইযাছে। 
কোনে! কোনো স্থলে এই অব্যয় উহা থ|কে । যথা,” 

পথ দিয়া বাজপুত গেল, পাঠান গেল, মোগল গেল, বগীব তবধাবি 

বিছবাতের মত ক্ষিপ্রবেগে দিগ দিগন্তে প্রলয়েব কশাঘাত কবিয়া গেল__কেহ 
তাহার সাড] দিল না। 



১১২ বজভারতী 

৩. বাক্যের দপপর্িবর্ভন 

এক প্রকাবের বাক্যকে প্রয়োজন হইলে, অন্য প্রকারে পরিবর্তন করা 

যায়।--যেমনঃ-- 

জটিল বাক্য ঃ আমবা যে রামায়ণ ও মহাভারতের ন্তায় দুইটি মহাকাব্যের 
অধিকাবী সেঙ্গন্য আমর! গর্ব বে।ধ কবি । 

যৌগিক বাক্য £ আমবা ব/মাষণ ও মহাভ।রতের ন্াষ ছুইটি মহাঁকাব্যের 
অধিকাবী এবং এই কাবণে আমব। গব বোধ কবি। 

সরল বাক ঃ বাম।য়ণ ও মহ]ভাবতেব হ্যায় ছুইটি মহাকাব্যের অবিকারিত্ব 

হেতু আমবা গব পোধ কবি । 

৩.ক জরল বাক্যকে জটিল এবং যৌগ্িক বাক্যে পরিবর্ভন 

৩, ক সবল বাক্যকে জটিল পাক্যে পবিবতিত কবিতে হইলে।এ সবল 

বাক্যেব ন্তর্গত কোনে। একটি পদকে একটি অপ্রণান বাক্যে পবিণত কবিতে 

হইবে । মেমন,-- 

সরল বাক্য 2 বন্বদ্ধব! বীবেবই ভে|গ্যা। 

জটিল বাক যে বীব, বন্ন্ধব! তাহাবই ভোগ্য1। 
সরল বাক্য 8 নিবোদেব কথায কান দিযো না। 

জটিল বাক্য যাহাব বুদ্ধি নাই, তাহাব কথায কন দিযো না। 
সরল বাক 2 টিগ্ভালষেব প্রধান শিক্ষক মহাশয়েব নিকটে আমাব একটি 

নিবেদন আছে। 

জটিল বাক্য  হিছ্াালয়েব যিনি প্রধান শিক্ষক, তাহাব নিকটে আমাব 

একটি নিবেদন আছে । 

৩, ক. ২ সবল বাক্যকে যৌগিক বাক্যে পবিবত্িত কবিতে হইলে সমাপিকা 

ক্রিযাব সাহ!য্যে বাক্যেব অংখকে পূর্ণবাকো পবিণত কবিতে হইবে | যেমন,-- 

সরল বাক্য 2 লেখাপড়া ন। কবিলে ভবিষ্যতে ছুঃখ পাইবে । 

যৌগিক বাক্য ঃ লেখ।পড। কব, নতুবা ভখিস্ততে দুঃখ পাইবে। 
সরল বাক্য £ অসুস্থতা সত্বেও তিনি সভায় উপস্থিত হইয়াছিগরেন । 

যৌগিক বাক £ই তিনি অন্থস্থ ছিলেন, তথাপি তিনি সভায় উপস্থিত 
হইয়াছিলেন। 
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€. খ. জটিল বাক্যকে লবঙ্গ € যৌগিক বাক্যে পরিবর্ডন 
৩ খণ জটিল বাক্যকে সরল বাক্যে পরিণত করিতে হইলে অপ্রধান বাক্যটিকে 

একপদ্দে পরিণত করিতে হইবে । যেমন্-- 
জটিল বাক্য £ আমার অদৃষ্ট থাবাপ তাই বারংবার কষ্ট পাইতেছি। 

সয় বাক? £ ছুরদৃষ্টবশতঃ বারংবাৰ কষ্ট পাইতেছি। 
জটিল বাক £ যে নিজে যেমন, সে অগ্ককেও তেমনি ভাবে । 

লয়ল বাক্য £ প্রত্যেকেই অন্তকে আত্মবৎ ভাবে । 

৩, খ, ২ জটিল বাক্যকে যৌগিক বাক্যে পরিবর্তন করিতে হইলে অর্থসংগতি 
বজাধ রাখিয়া অপেক্ষাস্থতক অব্যযের স্থলে সংযোজক অব্যয় বসানে! আবশ্বক 

হয়। যেমন, 
জটিল বাক £ সে যদি বা আনে তুমি কিছুতেই আসিবে না। 
যৌগিক বাক্য ঃ সে আপিতেও পাবে কিন্তু তুমি কিছুতেই আসিবে না। 
জটিল বাক্য £ তুমি বদি কথা না দাও তো আমাৰ চিন্তার অবধি 

থাকিবে না। 

যৌগিক বাক্য ই তুমি কথা দাও নতুবা আমাব টিস্তার অবধি থাকিবে না। 

৩. গ্, যৌগিক বাক্যকে সরল ও জটিল বাক্যে পরিবর্তন 

৩, গ, ১ যৌগিক বাক্যকে সরল বাক্ক্যে পবিণত করিতে হইলে একটি পূর্ণ 
বাক্যকে অন্য নাক্যেব অঙ্গবপে পবিবতিত করিতে হইবে । ধেমন,-. 

ধৌগ্সিক বাক্য £ দোষ।ত আছে বটে কিন্ত কাল নাই। 

সরল বাক্য £ দোয়।ত থ।কিলেও কালি নাই। 

ষৌশিক বাক্য ঃ বিছ্াপতি বাঙ্গালী নহেন, তবু তাহাব কবিতা খাঙ্গালীর 
খুব প্রিয় । 

সরল বাক্য £ বিষ্ভাপতি বাঙ্গালী না হইলেও তাহার কবিতা বাঙ্গালীর 

খুব প্রিয় । 

৩, গ. ২ যৌগিক বাক্যকে জটিল বাক্যে পরিণত কবিতে হইলে ছুইটি প্রধান 
'বাক্যের একটিকে গৌণ বাক্যে পবিবতিত করিতে হবে । যেমন-_- 

বঝৌশিক বাক্য £ আমিও ষ্টেশনে পৌছিলাম অর গাভীও ছাড়িয়। দিল। 
জটিল বাক্য £ যমন আমি এইশেনে পৌছিলাম অমনি গাড়ী ছাড়িয়া দিল। 
ঝৌন্সিক বাক্য £ সত্যকথা বল কিন্তু অপ্রিয় সত্যকথ বলিও না। 
জটিল বাক্য £ যে সত্যকথা অপ্রিয় সেরণ সত্যকথা বলিও না। 

(জ) 



৮১১৪৫ ধারী 

জঙুনীলনী 
১। নি্ননিখিত সরল বাকাগুলিকে যৌগিক বা জটিল বাক্যে পরিণত ধর £ 

ক, আমাদের দেশ ভারতব্ধ। এই ভারতবর্ধে অমেক নূতন ধরণের সাহ্ভা গরিযা। 
উঠ্যাছে। ইংরাজী সাহিত্যের প্রভাবেই এইনধ নুতন সাহিতা গড়িয়। উঠিয়াছে। এইসক 
সাহিতোর মধ্যে উপস্কাসই প্রধাগতষ। 

খ, এ বিখে অনেক স্থান আছে। অনেক স্থানে অনেক পদার্থ আাছে। প্রত্যেক পদার্থ ই 
কোন-না-কোন বাজ ফরিতেছে। কোন পদার্থই কর্মহীন নয়। 

২। নিম্নলিখিত বাক্যগুণির শ্রেণী নির্দেশ কর এবং এ বাকাগুরিকে এক বা 
একাধিক অন্ুপ্রকারের বাক্যে পরিবতিত কর। 

ক, উচ্ছৃঙ্খল মানুষ কখনও ব্র্বর্ষের অধিকারী হইতে পারে ন|। 
খ. প্রয়োজনের দিক হইতে দেখিলে বিস্তার মানুষের কত প্রয়োজন সে কথা বলাই বাহুল্য । 

গ কতকগুলি রস আছে, যাহা মানুষের প্রয়োজনকে অনেকদূর পর্যন্ত ছাপাইয়৷ উৎসারিত 
হইয়া উঠে। 

ঘ. বাঙ্গালার প্রাচীন কবি কৃত্তিবাস হুললিত বাঙ্গাল! পঞ্ছে থে রামায়ণ কথা লিখিয়া* 

ছিলেন, হয়তো বাল্সীকির মূল সংবৃত রামায়ণের সহিত তাহার সম্পূর্ণ মিল নাই--কিন্তু বাঙ্গালার 
নিজন্ব কোমল হৃদয় গাবে ম্ডত হই! ইহ! বাঙ্গালী-সমাজে চিরস্থারী সমাদর লাভ করিয়াছে। 

৩। নিম্নলিখিত ঝাক্যগুলিকে একটি নরল বাক্যে পরিণত কর £ 

কলিকাত' বাংলা! দেশের রাজধানী । ইহ! নমগ্র বাঙ্গালী জাতির শিক্ষাক্ষেত্র এবং কর্সক্ষেত্র ॥ 

ইছা৷ সাহিত্যিক, রাজনৈতিক প্রস্তুতি সকল বিষয়েগ কেন্দ্রও বটে। এই সঞ্ণ কারণে কলিকাতা 

অঞ্চলে যে ভাবা লোকে কথোপকখনকালে ব্যবহার করে নেই ভাষা বাঙ্গাণার সমস্ত জনগণের 

উপর প্রভাব বিস্তার করে। 

৪. বাক্য-বিবধন 
বাক্যেব অন্তর্গত উদ্দেশ্ট ব1 বিখেয় এক পদও হহতে পারে আবার একাধিক 

পদেব সমহিও হইতে পাবে । প্রয়োজন হইলে উদ্দেশ্ট ও বিধেয়ের সহিত উপযুক্ত 

বিশেষণ প্রভৃতি যোগ করিয়া উহাদিগকে বিবর্ধিত করা যায়। এইভাবে একটি. 
অতি স্ষুত্র বাক্যকেও অতিশয় দীর্ঘ করা! যাইতে পারে। 

(১) চন্দ্রাপীড়ের দেহ পতিত রহিয়াছে। 
প্রাণশৃন্ত চত্রাগীডেব দেহ পতিত রহিয়াছে। 
বারিশৃন্ সরোবরের স্থায় প্রাপশৃল্ট “পতিত রহিয়্াছে। 
পল্পবশুন্ত তরুর ন্যায়, বারিশূন্ত “পতিত রহিয়াছে। 
পুষ্পশুন্ উদ্ভানেব ন্যায়, পল্পবশূন্ত “পতিত রহিয়াছে। 
পুক্পশূন্ত উদ্ভানেব গ্যায়, পল্বশুন্ত তরু স্কায় বারিশৃন্ঠ সরোবরের যায় প্রাণশূক 

চস্জ্রাপীড়ের দেহ পতিত রহিয়াছে । 
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€২) কুশলবার্ডা বল 18 | 
পিভার ফুশলবার্তা বল । 
শ্রাস্থিপরিহারপৃবক পিতা কুশলবার্তা বল। 
আসন পরিগ্রহ স্থারা শ্রাস্তিপরিহারপূর্বক পিতার কুশলবার্তা বল। 

(৩) আমি যাহা ভাখিয়াছি তাহ! চিরদিন বাচিম্না থাকিবে । 
আমি যাহ! ভাবিয়।ছি, যাহা বোধ করিয়াছি ভাহা.থাকিবে । 

আমি ধাহা".****তাহা চিরদিন সংসারের মাঝখানে ধাচিযা থাকিবে | 
আমি যাহা'**""চিরদিন সজীব সংলারের.*****থাকিবে । 

আমি যাহা***.*.চিরদিন মানুষের বুদ্ধিকে আশ্রয় করিয়া সজীব সংসারের.» 

থাকিবে। 

সমস্তই যাইবে কেবল আমি যাহা! ***"*থাকিবে । 

আমার বাড়ী-ঘর, আমার আসবাবপত্র, আমার শরীর-মন, কামার হুখ- 
ছুঃখেব সামগ্রী সমস্তই ****থাকিবে। 

আমাব বাড়ী-ঘর, আমার আসবাবপত্র, আমার শরীর-মন, আমার সখ- 

ছুঃখেব সামণ্রী সমস্ত যাইবে, কেবল আমি যাহা ভাবিয়াছি, যাহা বোধ 
করিয়াছি তাহা চিরদিন মানুষেব বুদ্ধিকে আশ্রয় কবিয়া সজীব সংসারের মাঝখানে 
বচিয়া থাকিবে । 

অনুনীলনী 
১। নিয্ললিখিত বক্যগুলিকে পিঙ্লেষণ কর £ 

১. বিদেশী বলিয়া ভাহাদের চেষ্ট1! অসম্পূর্ণ এবং ভ্রষসঙ্কুল হইতে পাষে, এই কারণেই 
যে আমে আক্ষেপ ক'রতেছি তাহা নহে। 

২* মারাগ ও শিখের অভাখান ও গতনের কারণ সম্বন্ধে তুলনা! করিয়৷ বলিতে হইলে এই 
বল! বায় যে, শিখ একদা! একটি বৃহৎ গাবের আহ্যানে একত্র হইয়াছিল। 

৩* প্রকৃত প্রস্তাষে ভাবই কাব্যের প্রাগ। 

৪. যে বনমধো দস্থায়া। কল্যাণীকে নাদাইল, সে বন অতি মণোহির | 
২। শিল্পলিখিত বাক্যগুলিকে বিবধিত কর ঃ 
১ মেধমগুল আকাশ ভাচ্ছন্ন করিল। ২ঃ ভাহাদের কর্তব্য গুরুতর । ৬. যাইবে 

নাকি? 

৫. রচনাশৈলী ও অশুদ্ধি-সংশোধন 
_ ভাবা চলিতই হউক, আর লসাধুই হউক উহ! স্থমাজিত, প্রাঞ্জল, সাঘলীল 

এবং সার্থক 'হওয়! চাই। শ্রতিকটুতা, ব্যাকরপদুষ্টতা, অপ্রযুক্ততা, নিরর্ঘকৃতা, 
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গ্রাম্যতা, পুনকুক্তি, অলংকার-বাহুন্য, এক রীতির সহিত অন্ত রীতির সংহিশ্রণ-*- 
এইগুলি রচনার দোষ। ধাহার রচনায় এই সকল দৌষ যত অল্ল তাহার রচনা 
তত স্থমাজিত বলিয়! গণ্য হয়। র5ন1শৈলী সুম্দর করিতে হইলে এই মোষনমূহ 
যথাসম্ভব বর্জন করিতে হইবে ৷ নিগ্নে একটি দৃষ্টাত্ত দেওয়া হইল। 

ভাগীরবীর অপর পারে নিগ্রে যেম্নে সীতাকে জঙ্ের স্ত।য় পরিত্যাগ করিয়া 

আদিতে হইবে, ইহা ভাবিয়া লক্ষণ অগাধ ও পার নাই যাহার এন শে।ক- 
সাগরে উড্ডীয়ন হইলেন। 

উদ্ধত বাক্যটিব মধ্যে শব্ষগত, ভাষাগত, ভঙ্গীগত এবং অর্থগত নানাবিধ 

দোষ আছে । সংশোধন কবিলে এইরূপ দঈাড়।ইবে। 
ভাগীরধীর অপব পারে লইয়া গিষা সীতাকে জয়েব মত পবিত্যাগ করিয়া! 

আসিতে হইবে ইহ! ভাবিয়া লক্ষণ অগাধ ও অপাব শোকসাগরে নিঙ্গিপ্ণ 

হইলেন। 

অন্ুুণীলনী 

১। নিয়গ্িখিত অনুচ্ছেদগুলি সংশোধন কবিয! লিখ £ 

ক. তখন আধাঢ মাদ। বাগানে কুন্দকুম্মগ্ুলি ধীরে ধীরে মৌরভ বিকাশ করিতে ছিল, 

বৃষ্টিধারা দলগুলি আর্দ্র হওয়াতে মনে হইতেছিন্ কোন নুদ্দরী শ্বীর মুখখানি শীহল জলে 

ধুইয়৷ যেন উদ্ভানে আসিয়। দাড়াইযাছেন। আকাশের গায় মেঘগুলি বখনও পশুমুণ্ডের সায়, 

কখনও ব! শুত্র ফুলমাল্যের চ্যার ইততস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে লমিরচালিত হইয়া! উপবিষ্ট হইতেছিল। 

অদূর গঙ্গাতরঙ্গ চেউসহকায়ে বেগে ছুটিতেছিল ও সন্ধ্যা-বাধু ছুলিতে ছলিতে পবনের দঙ্গে 
ক্রিয়া করিতে ছল । [ ক. ধি. ১৯৩১] 

খ. তাহার ছুরাবস্থা দেখিলে ছুঃখ হয়। তাহার মুখে মে উত্বল হাসি নাই। বিষয় 

সম্পত্তি সব উচ্ছন্ন হইয়! গিগাছে। নে এতই খণণ-গ্রস্থ যে সংসারের নিতান্ত আবগ্ঠকীয় দ্রব্যাদির 

জন্ক তাহাকে ভিক্ষা করিতে হয়। কাহারও সহিত তাহার রক্ত নাই। এ অবস্থার অন্ত 

দে নির্দোধী ইহা বলতে পারি নাঁ। তাহার ছুর্ণাম রটিয়াছে অনেক! তাঁহার সঙ্কুখে ধাইতে 
সলজ্জিত বোধ করি। সেও সশক্ষিতচিতে দিন ধাঁপন করে। [ ক. বি. ১৯৩৬ ] 

গ- নে দৌড়াতে দৌড়াতে উট থাইব! পড়িবা গেল, আকম্মিকভাবে একটি খানার তিতরে। 
এই পতিতের ফলে ভাঙ্গিব। গেন তাহার একখানি প1 এবং সাত মাস শধ্যাসায়ী হইর! রহিল । 

পূর্বে ষে সকল বন্ধু-সমুদয় তাঁহার কারের সংবাদ শুনিয়া তাহাকে দেখিতে আমিত, তাহাদের 

দীর্ঘনবাস, “আহা” “উহ্ন* গুনিলে মনে স্বাভাবিক হইতে যে তাহার! সত)ই তাহাকে খুব ভাল 

ধাসিবাছিন, বিত্ত তাহায়া এই পতনঘরিত ছুরাবস্থার সময় অর্থের কমতি পড়াতে কেহ পাহাষ্য 

করিতে অগ্রসন হইল নাঁ। [ ক. বি. ১৯৩৫] 
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ধ. সে খাবার স্থানে উপস্থিত ও উপবেশমমংদাই গাজনান করির উঠিয়া গেল । 
[ক বি. ১৯৩৯ টু 

$, ধনী কি নির্ধনী নগরবাপীগণ সাজই তাহার অত্যাচারে ঘাসর্ধ বশছিত থাকিত। 
ক. বি. ১৯৩৩ ]. 

চ. বধিনর়পূর্বক দিব্দেন এই যে আপনার উবধ বাতায় করিয়া আমি আরাম হইয়াছি। 
[ ক. বি. ১৯৩৮ ] 

ছ. নদীর ঘাটে বাইয়া আমরা মড়াদাহ দেখতে লাগিলাম। চিতার ধোয়ার সমস্ত জায়গাটা 
সমাচ্ছ্দ হুইয়! একসপ আধার করে তুলিয়াছিল যে আমাদের নিশ্বাম আটুকাইয়! বাইতেছিবা। 

আমর! নদীর তীরে দাড়াইয়। জীবনের নশ্বর ও ক্ষপত্তঙ্কুর বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলাম। 

জ, পরিক্ষার পর পড়িতে পার! ধায় না। তার চেয়ে একটু পুণ্পোদ্্যানে ভ্রমণ করিয়া 

্বাস্থ্যা-লাভ করা ভাল। সকলে বিভ্ভান হইবে এমন কোন কথ! নাই। মৌজন্ভতাই বেশী 
আবশ্থাকীয নয় কি? [ ক. বি. ১৯৩৫ ] 

ঝ. আমি তোমার অঙ্ক বডই সুচিন্তিত আছি। পগ্র-পাঠ তোমার মক্সল চাই। গত 
পরণু দিন শামলালের চিঠি পাইব, তখন তাহার অস্তঃকরপের ভাব ধুধিতে পারিব। সে খাহ। 

লিখিবে, তুমি যথাসমবে তাহা অবিদিত থাকিবে । সে লিতাস্ত ্বীর্ঘদুত্র--ঠিক সময়ে কাজ ন| 

করায় শেষে চোখে একেধারে হলুদের ফুল দেখে । যদ্পি রামবাবু আমার ছোট ছেলেটিকে একটা 
বিষধ কর্ণ করিযা দিবেন বলিয়াছেন কি আজকাল যে দিন পড়িয়াছে তাগাতে তাহার কথার 

যম্পূর্ণরূপে নির্ভয়সা করিতে পারি না। তুমি প্রত্যুত্তর দিতে গৌণ করিও না। 
[ ক. বি. ১৯৩৬] 

৬. অনুক্তপদ পূরণ 

বাক্যে অন্তর্গত কোনো পদেব স্থান শৃন্ত থাকিলে উপযুক্ত শব ছারা এ শৃচ্ট 
স্থান পৃবণ কবিতে হইবে । শব প্রয়েগকালে প্রদত্ত বাক্যের ভাষা, অর্থ এবং 

রচনাশৈলীব দিকে দৃষ্টি বাখা আবশ্ক । যথা,__ 
মহাপুরুষের! সামসাময়িক ও---_কালের উপর ষে প্রভাব 

দ্বারাই----মহত্ব পবিমিত হইয়া থাকে । |] 
এই বাকাটিব মধ্যে যে পদগুলির স্থান শূন্য আছে সেগুলি কি হইতে পাবে ? 

অশ্থযানের দাবা বুঝা যায় প্রথম পদটি “কালের? শব্দেব বিশেষণ ছ্িতীয় পদটি 
একটি অসমাপিক! ক্রিয়া । তৃতীয় পদটি “মহস্ব' শবের বিশেষণ হইতে পায়ে 
আবার সম্বন্ধ পদ হইতে পায়ে। একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে সম্বন্ধ পদই 
গধিকতর সংগত বলিয়া মনে হয় । পদগুলি যথাক্রমে এই £--পরবর্তাঃ “রাখিয়া 
ধ্রবং 'তীহাদের'। 

যান, তাহার 
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] ভাদুলীললী 
*1 নিয়ে প্রদত্ত অনুচ্ছেদগুলির মধ্যে যে স্থানগুলি শুন্ত আছে সেগুলি 

'উপবুক্ত শব্দের ছার! পূর্ণ কর £ 
ক, হাজারিবাগ--.-ধাইতে হইবে, এই---ডাকগাড়ী--করিয়া, রাতে দেড় সমর 

স্লানীগঞ্জ হইতে----করিলাষ। প্রাতে বরাকয়-_-_পূর্বপারে-_. খামিল। দেখিলাম সকলেই 
সথাটিয।---হইতেছে। 

খ. তুমি আমাকে হেয়প স্গেহ করিতে, এখনও কি সেইয়প--কর? তোমার--দেখির় 
আমার বিত্ব--পার। তুমি সত্য বল ত আমার সংবাদ গুনিয়। তোমার মনে কি ভাবের----- 

কইয়াছিল। 

গ. মধ্যান্ে রোদে দৌঁড়াদৌডি করিলে--হইতে পারে-_-হুতরাং-_খেলাধূল! না করিয়! 
খপরার়েই--উচিত। শরীর--ভাল--থাকে, তখন শ্রম--কখনও উচ্চিত-_। 

ঘ. লক্ষত্ররায়কে সঙ্গে লইয়া মহারাজ-_খরপ্যের দিফে চলিলেন। এখনও সন্ধ্যা হইতে 

স্"আছে, কিন্ত মেঘের অন্ধকারে সন্ধ্যা বলিয়া_হইতেছে। চুই ভাই যখন বঙ্গ মধো-করিলেন 
'তখন নক্ষতরায়ের গাঁ-করিতে লাগিল। 

৬. তোমার-_-আমি কথার--উঠিতে পারিব না| তোমার হৃদয়ে যদি একটুকুও-_থাকিত, 

তবে তুমি এই পাধীটাকে-_-করিতে পারিতে না। 

চ. তাহার কথার উপর তুমি- স্থাপন করিলে কেন? সে চিরকাল--ভঙ্গ ক'রয়া 

আসিয়াছে । তাহার উপর এরপ- কাজের ভার দেওয়! তোমার--হুর নাই। এখন যদি শেষ 

সুরুর্তে তাহাকে না--যার তবে বল, কাহাকে নিয়া--সমাধা করিব? এইভাবে একজন--" 

প্রকৃতির লোকের কথায় নির্ভর করিয়! তুমি-_কাজ করিযাছ। 

ছু, তোমার--পালন করিতে আমি কবে--হুইয়াছি? তুমি আমার প্রতি বে সকল-- 

আনয়ন করিয়াছ, তাহ সর্বৈব--। তুমি আমাকে_ রূপে জানিরাও যে এরপ- ধারণা করিতে 

পারিয়াছ, ইহ! বড়ই-বিষয়। 

জ. সন্ধ্যার ছায়! সেই--উপত্যকায়--হইতে লাগিল । ছুই ভ্রাত। অনেক দিনের অপহাত 

-"গাইলেন। প্রতাপ বলিলেন, ভাই আজ পরাঙ্গয়ের দিন নহে আজি--দিন, যেন আমার পূর্বের 

স্প্বিস্থৃত হই, ভাইয়ে ভাইয়ে--হইয়! ঘদেশ--.করিব,--বিদেসীয় শক্রকে--করিব না| 

৭. ভাবার্৫ঘ লিখন 

কোনো গল্প, প্রবন্ধ বা! কবিতার ভাবার্থ লিখিতে হইলে উদ্ধৃত রচনাটি ছই 
পৃতিন বার ভাল করিয়া পড়িয়া লেখকের বক্তব্য বিষয়টি বুঝিয়া লইতে হইবে । 

সাধারণ রচনায় বিষয়বস্তক্ধে মনোজ্ঞ ও সহজবোধ্য করিবার জন্ক বহুবিধ 

'লংকারের আশ্রয় লওয়। হয়। অনেক সময় একই ভাবের কথা একাধিকবার 



ব্ারতী ১১৬ 

৯ ভক্ত হয়। এই সকল অলংকার-যাহ্য 'এবং পুনরুক্তি যথাসস্তব বর্জন করিয়া 
'নচনার মূল ভাবটি সংক্ষেপে প্রকাশ করিতে পারিলেই ভাবার্থ-লিখন নির্দোষ 
শুইবে। নিয়ে একটি দৃষ্টাত্ত দেওয়া হইল : 

৭, ক, গোলাপ ফুটিয়া আছে গাছে গন্ধ তার বাতাসে ছড়ায়, 
অলিকুল তারে ঘিরি ঘিরি চারিদিকে গু্জরি বেড়ায়। 
বিকশিত পুষ্পটির মাঝে স্কু্র কীট করিস গ্রবেশ, 
দলগুলি কাটি একে একে ক্ষণেকেই করিল নিঃশেষ । 

অলি বলে, “শোন ভাই কীট, ক্ষতি কি করিল তব ফুল? 
কুটি কুটি করি তারে ছি'ডি কেন মিছে করিলে নিধূর্প? . 

কীট বলে, “কিবা ছিল ওতে, হল কিব! রাগের কারগ ? 
পাতারে ছি'ভিয়া ফেলি যবে করনি তো কখনো! বারণ ।% 

অলি বলে, "পাতা আর ফুল ছুয়ে কি সম।ন কত হয়? 
নাহি গন্ধ নাহি মধু তাতে, পুষ্প যে স্থগন্ধ মধুময় ।৮ 

কীট বলে, “নাহি থাই মধু, নাহি পাই ফুলেব আস্তরণ, 
আমার বিচার এই খাটি--পত্র-পুষ্প উভয়ে সমান |” 

ইহার ভাবার্থ এইবপ হইবে ঃ 
গুণী ভিন্ন গুপের সমাদর করিতে পারে না। মধুমক্ষিকা মধু খাইয়! জীবন- 

খারণ করে তাই সে ফুলেব মর্শ জানে । কিন্তু কীটেব নিকটে মধুব কোনো আদর 
-নাই। সেইজন্ত তাহাব কাছে ফুল ও পাতা৷ উভযেরই মুল্য সমান। 

৭, থ, পৃঃ ১৭৯ 119050 96190610209 স্ুলকথা! 9৮০, 

অনুশীলনী 
১। নিম্ললিখিত অহুচ্ছেদগুলির ভাবার্থ লিখ ঃ 

ক, সার্থক জনম আমার জন্মেছি এদেশে, 

সার্থক জনম মা গো, তোমায় ভাগবেসে। 

জামিনে তোর ধন রতন আছে কিস রাণীর অতন, 

গুধু জানি আমার জল জুড়ায় তোমার ছায়ার এসে। 

কোদ্ বনেতে জানিনে ফুল গন্ধে এমন করে আকুল, 

কোন্ গগনে ওঠেরে চাদ এমন হাসি হেসে। 

আঁখি মেলে তোমার আলে! প্রথম আমার চোখ জুড়ীলে! ; 
এ আলোভেই নয়ম রেখে মুদধব নয়ন লেষে। 



১৯৭ বঙ্গভারতহই 

খ, দাও, কিযে নে অরপ্য, জও এ নগর, 
লক বত লৌহ লোই্টু কান্ট ও প্রধ্যর 

হে নব সঙ্যত! হে নিষ্ঠুর সর্ধগ্রানী ! 
দাও সেই তপোবন পুখ্যচ্ছায়ারাশি, 

গ্লানিহীন দিনগুলি--লেই সন্ধ্যাহ্ান 

সেই গোঁচারণ 7 সেই শান্ত সামগান, 
নীবার খাক্ডের মুষ্টি, বন্ষলবসন, 

সপ হয়ে আত্ম-ম্বঝে নিত্য আঙগোচন 

মহাতকগ্ুজি । পাবাণপিঞ্জরে তব 

মাহি চাহি নিরাপদে রাজভোগ নব--. 

চাই স্বাধীনতা, চাই পক্ষের বিস্তার, 
অক্ষে ফিরে পেতে চাই---শক্তি আপনার, 

পক্নাণে স্পশিতে চাই--ছি'ড়িক্স! বন্ধন-- 

অনস্ত এ জগতের হাদয়-ম্পন্দন। (ক. বি. ১৯২৯ ) 

গ. বিপদে মোরে রক্ষা করো, এ নহে মোর শ্রাথন!, 

বিপদে আমি ন| যেন করি ভয়। 

ছুঃখ-তাপে ব্যতিত চিতে নাই ব! দিলে সাম্তবনা' 

ভুংখে যেন করিতে পানি জয়। 

সহাব মোর ন! বদি জুটে, নিজের বল না৷ যেন টুটে, 
সংসারেতে ঘটিলে ক্ষতি, লভিলে শুধু বঞ্চনা, 

নিজের মনে ন! যেন মানি ক্ষয় । 

'ঘ, পরের মুখে শেখা বুলি পাখীর মত ফেন বলিস ? 

পরের ভঙ্গ নকল করে, নটের মত কেন চলিস ? 

তোর নিজত্ব সর্বাঙ্গে তোর দিলেন খাতা আপন হাতে, 

মুছে দেটুক *বাজে” হলি, গৌরব কিছ বাড়ল তাতে ? 
আপনারে ষে ভেঙে চুরে গড়তে চায় পরের ছে 

অলীক, ফশীকি, মেকি সে অন, নামটা তার কদিন বাঁচে ? 

৬. দেেশবন্ধুর স্বৃত্যুতে 

পরের চুন্ধি ছোড়ে দিয়ে আপন নব ভুবে হ।-রে 

খাটি ধন বা সেখ্খই পারবি আর কোথাও পাবি নারে ? 

ওরে বাজার কিশোর-কিশোরী তোদের এ ৫শাক পেন আর । 

তোরাই যে ভার সভা সুজ ১ নয়নের সনি ছিকিরে তার! 



বন্ভারততী 

তোদেরই বুকের দ্ধ ভুডান্ডে করেছেন হিছি অটল পণ, 
শাখত বার প্ুতিা-বেদী, অন্তরে সধু-বৃধা খন, 

সধশ্রেষ্ঠ তর্পণ তার, ₹ও আগুয়ান্ অহিংদায়, 

তারি বাঞিত শ্বরাজের পঞ্ছে, পণ্য দেব-দেবীর পাক । 

সেই এক ঠাই ভেদ জ্ঞান মাই-_-্রীষ্টান হিন্দু যুসলষাৰ---* 
চোখের জলের বুর্ত-বেণীতে করগো! সকলে যুদ্-্নান ? 

হে ব্যখা-হরণ নিখিল-শরণ, দাও শোকাতুর শাস্ষিজল, 

মুছাও নরন, ঘুচাও বেদন, দাও সাস্বনা,-ঘাও গে! যল ॥ 

ছ 

৮০ 

€ ক. বি. ১৯৩২ )' 

কোরে! না কোরো! না লঙ্জা, হে ভারত বাসী, 
শতিনমদমত্ত ওই বণিক বিলানী 

ধনদৃপ্ত পশ্চিমের কটাক্ষ সম্শে 
শুভ্র উত্তরীর পরি শীস্ত সৌম্যমুখে 

সরল জীবনথালি করিতে বহন । 

শুনো না কি বলে তার, তব শ্রেষ্ঠধন 

থাকুক হৃদয়ে তব, থাক তাহ ঘরে, 

থাক তাহা কুপ্রসন্ন ললাটের প'রে 

অদ্ৃষ্ঠ মুকুট তব। দেখিতে ঘ! বড়, 

চক্ষে যাহ! স্তপাকার হইয়াছে জড়, 

তারি কাছে অভিভূত হয়ে বারে বারে 

লুটায়ো না আপনায। স্বাধীন আত্মারে 
দারিগ্রের সিংহাসনে কর প্রতিষ্ঠিত, 

র্িক্তার অবকাশে পুর্ণ করি চিত ॥ 
(ক. বি. ১৯৩৬ ) 

ফুকরি কাদে --ওগো। পূর্ণ টান, 

পন্ডিতের কথ। শুনি গণি পরমাদ । 

তুনি নাকি একদিন রবে ন! ভ্রিদিবে, 

ম্হাঁপ্রলয়ের কালে যাবে না কি নিবে। 

হার হায় সুধাকর হার নিশাপতি, 

তা হইলে আমাদের কী হইবে গতি । 

চাঁদ কছে, পর্গুতের ঘরে যাও প্রিয়া, 

তোদার কতট। আধু এস শুধাইয়া। 

বসত, কেন তুগি এতই কুপণা। 

কত খোড়াখুড়ি করি পাই শহকশা । 



২২ বঙ্গভারতী 

দিতে বদি হয় দে ম। প্রসর সহাস, 

কেন এ মাথার ঘান পায়েছে বছাস ? 

বিনা চাষে শহা দিলে কি তাহাতে ক্ষতি ? 
গুনিয়া ঈবৎ হানি কন বন্ুমর্তী-- 

আমার গৌরব তাছে সাষান্তই বাড়ে, 

তোমার গৌরব তাহে নিতান্তই ছাড়ে। 

স্ব, আলো কি কোথাও আছে? তাহ! লাহি জানে হিয়! মোর, 

গুধু ভানে চারিদিকে তন্ধকারে বে অশ্রলোর,-. 
ঘারিগ্র্য ধাতলারাশি, ক্ষুধিতের ক্ষুধার বেদনা, 

বঞ্চিতের শুদ্ধ রোব, অন্যায়ের পুগ্ত আবর্তন! 

জন্িয়াছে যুগে যুগে । এই মৃত্যু নরকের মাঝে 

স্বরগ আনতে হবে, যে স্বপন-স্বরগ বিরাজে 

সকল জাগ্রত হ্বপ্নে। সেই হ্বর্গ কভু কি আসিবে? 

তিমির রজনী শেষে পূর্বাচলে অরুণ জাগিবে? 

৮, সংক্ষিগুসার বা! সারাংশ-পিখন 

বচনাব সংক্ষিপ্সার বা! সাবাংশ লিখিতে হইলে লেখকেব বর্ণনীয় বিষয়টিকে 

গ্মল্প কথায ব্যক্ত কব! চাই । বর্ণনার অপ্রধান অংশ যথাসম্ভব পবিহার কগিয়া 

প্রধান বিষয়টি পরিশ্ফুটরূপে গ্রকাশ কবিতে পাবিলেই সংশ্ষিগ্ত্াব সার্থক হইবে । 

বিপিনচন্দ্র পাল রচিত শব আশুতোষ” শীষক একটি প্রবন্ধ এবং তাহার 

সংশ্দিগ্তসার দেওয়। হইল । 

সহ্থার আশুতোবৰ 

প্রবন্ধ 8 এ জগতে সকল ক্ষেত্রেই অধিকারিভেদে আছে। মানুষের 

গুণাগুপেব খাটি বিচাব কবিতে গেলেও অধিকারী অন্বিকারীর কথ! ভাবিতে 

হয়। নির্মল চিত্ত ন্যতীত কোন বিষয়েই সত্য দেখিবাব অধিকার জন্মে না। 

খাহাব। ক্ষু্র স্বার্থের প্রেবণায় আশুতোষের ভজন! কবিতে যাইতেন, তাহারা 
আশ্ততোষের সত্য পবিচয় কখনও ল|ভ কবেন নাই। অন্ত পক্ষে, ধাহারা 
কেবল আশুতোষেব বাহিরের কর্ম দেখিফ্লাই তাহাঁব অন্তরের ধর্মাধর্মের বিচার 

করিয়াছেন তাহারাও তাহার প্রতি কখনও স্থবিচাব করিতে পারেন নাই। 

বাহিরের কর্মে সচরাচর কর্মীকে সত্যভানে প্রকাশ করিতে পারে না। কর্মের 

নিজের একটা বিধান আছে। কর্মীকে এই বিধান মানিয়া চলিতে হয়। 

চর্মের খাতিরে কর্মীকে অনেক সময়ে আপনাকে চাঁপিয়া রাখিতে হয়। 



বঙ্গভারতী ১২৩ 

"অনেক সময়ে নিজের স্বধর্মকে উপেক্ষা করিয়া কর্মীকে পরধর্মের 'ম্ুসরণ করিতে 
হয়। কর্ম-দ্বার! কর্মীর কখনই খাঁটি বিচার হয় না। আগতোবের কর্মের দ্বারা 
"তাহার বিচার করিলে চলিবে না? তাহার নিজন্ব প্রকৃতি দ্বারাই তাহার বাহিবের 
কর্মজীবনের ভাল-মন্দের ওজন করিতে হইবে । ধাহারা আশুতোষের চরিত্রের 

অস্থংপুরে কখনও প্রবেশ কবিবার অধিকার পান নাই, তাহারা তাহার জটিল 
প্রকৃতির এবং বিচিত্র কর্ষের ভাল-মন্দের সত্য বিচার কখনও কমতে 
পারিবেন না। 

এ সংসারে যে মানুষই দশ জনের অপেক্ষা মাথা উচু করিয়া! উঠে, সে-ই, 
একদিকে যেমন কতকগুলি লোকের অকৃত্রিম অনুরাগ এবং শ্রন্া! লাভ করে, 

'€সইরূপ আবার বস্থতব লোকেব অন্তবে অকারণ অহ্ম়াও জাগাইয়! দেয় । এই 
অন্যাতেও বহুলোকের দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন কবিয়া আশুতোষের চরিত্রের সত্য বিচার 
করিতে দেয় নাই। আশ্ততোষের সঙ্গে সাক্ষাত্ভাবে পরিচিত হুইবাব পূর্বে 
'আমিও তাহাকে যে চক্ষে দেখিত।ম, পবিচয়-ল।ভেব পরে সে-ভাবে দেখি নাই। 

বাহিৰ হইতে আশুতোষকে অত্যন্ত দাস্তিক ভাবিতাম। নিকটে যাইয়া 
একবারও কোন প্রকাবে এই দ্বাস্তিকতার পরিচয় পাই নাই। ফলতঃ তাহার 

আচার-আচরণে ও কথাবার্তায় তীহাকে প্রায় সর্বদাই অতিশয় ডিমোক্রাটিক 
€(997090৮1০ ) বলিষা মনে হইয়াছে । ইংবাজী কথাটাব প্রতিশবব আমাদেব 

ভাষায় নাই। আপনাব পোষাক-পবিচ্ছদে, আচীব-আচবণে ও কথাবার্তায় যে 

নিজেকে আর দশ জন হইতে পৃথক্ করিয়া ও উচু করিয়া ধবিবাব চেষ্টা না করে, 
তাহাকে ইংরাজীতে আমবা 97709:8619 কহি। এই লক্ষণটা আশুতোষের 

মধো সর্ধদাই প্রকাশ পাইত বলিয়া মনে হইয়াছে । পোষাক-পরিচ্ছদ 

আশখুতোষের অত্যন্ত সাদাসিদে ছিল। জঙিয়তি করিতে যাইয়া তাহাকে 
হাইকোর্টেব জজেদের পোষ|ক পরিতে হইত বটে, কিন্তু পারতপক্ষে বোধ হয় 
তিনি কখন৪ দেশেব লোকের সভাসমিতিতে যাইবার সময়ে এই রাজ-বেশ ধারণ 

করিতেন না। ৃ 

সচবাচর যানষ আপনার এখর্ষ-বিষ্তার করিয়াই নিজেকে চারিদিকের 
সাধাবণ লোক হইতে পৃথক কবিয়া রাখিতে চাহে। আশ্ততোযেব মধ্যে 

এশ্বব-বিস্তারেব এই আকাজ্ষ! দেখা যায় নাই। তিনি দেশের দশ জন হইতে 
আপনাকে পৃথক বাখিতে চাহেন নই বলিয়াই আপনার মানসিক মতবাদে 
অত্ন্ত উদার হইয়াও ব্যক্তিগত এবং পারিবাবিক আচাব-আঁচরণে এবং ধর্সের 

বানু ক্রিয়াকলাপে কখনও গ্রচলিত হিদ্ুয্বানির গণ্ী ছাড়িয়া যান নাই। ইহার 
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সুলে তাহার দ্ধর্মনিষ্ঠ। অপেক্ষা, আমা রমনে হয়, গভীর স্থাজাত্যাভিমানই 
বেশী বিক্যমান ছিন। আশুতোষ আর দশ জন বাহ।নী গৃহস্থের মতন বাড়ীতে 
সচরাচর খালি গায়ে খাকিতেন। শুনিয়াছি, বড় বড় সাহেব-স্থৃবা দেখা করিতে 
আসিলেও তিনি কখনও আপনার ন্বজাতির এই বিবস্ত্র বর্বরতাঁকে ঢাকিবার জন্ত- 
ব্যস্ত হইতেন না। স্ভাডলার কমিশনের সভ্যরূপে দেশবিদেশে বেডাইবার সময়ে, 
তিনি কখনও বাক্ালীর মামুলী পোষাক ছাড়িয়! ইংরেজ দরবারের প্রচলিত পরিচ্ছদ্ব 
পরিধান করেন নাই। 

আশ্ততোষ বাঙ্গালাকে, বাঙ্গালীর ভাষাকে, বাঙ্গালীর দাধন! ও সভ্যতাকে 
কতটা যে ভালবাপিতেন, বাঁকিপুরে বাঙ্গানা সাহিত্য-সশ্মিলনের অধিবেশনে, 

যাইয়া তাহার পরিচয় পাই। প্রথম যখন তাহাকে সম্মিলনের সভাপতিত্বে 
ববণ কবিবার প্রস্তাব হয়, সত্য বলিতে কি, তখন কথাট। ভাল লাগে নাই। 
আশুতোষের এই পদের কেন যোগ্যতা আছে বলিয়! কল্পনা কবি নাই। কিন্তু 

তাহার অভিভাষণ শুনিয়া আমার সে ভ্রান্তি দূর হইয়া যায়। আশুতোষ, 
বাঙ্গালা লেখক না হইয়াও বাঙ্গালা সাহিত্যকে গভীর অন্ুবাগের চক্ষে 

দেখিতেন, এই অভিভাষণে তাহাব প্রথম পরিচষ পাই। বাঙ্গাল! স।হিত্যকে' 

আধুনিক বিশ্বসাহিত্যেব সঙ্গে যুক্ত কিয়া, বাঙ্গালার মনীষাকে আধুনিক 
বিশ্বসাধনার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত কবিবাব জন্য আশুতোষের প্রাণে গভীব আকাঙ্ষা 

ছিল। বীাকিপুরের সাহিত্য-সশ্মিলনের সভাপতির অভিভাষণে এই আকাজ্া 
পরিশ্ফুট হইয়া উঠে। এই বাসনার (প্রেরণাতেই কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয়ের 
সবোচ্চ উপাধিপরীক্ষাতে আশুতোষ বাঙ্গাল! ভাষা ও সাহিত্যকে একটা বিশিই 

স্থান দিয়।ছিলেন। 

বাঙ্গালা সাহিত্য ও বাঙ্গালীর সাধনীকে বড় কবিয়া তৃলিবার জন্য তাহার 
প্রাণে ষেগভীব আকাঙ্ষা ছিল, এ সকলে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। আশা 

কবিয়।ছিলাম, রাজকর্ধ হইতে অবসর পাইয়! আশুতোষ আপনা, অনাধারণ 
শক্তি এবং মনীষাকে এদিকে প্রয়োগ কবিবেন। সে আশা পুর্ণ হইল না। 

কিন্ত ইহাতে আশুতোষের গভীব স্থাজ[ত্যাভিমানের মৃল্য বা ম্ধাদ।র হ্রাস 
হয় নাই। ৮ ? 

সংক্ষিগ্তসার £ যে কোনে কাজে যে কোনো লোকের অধিকার থাকিতে 
পারে না। মানুষের চরিত্র বিচার করিতে হইলেও উপযুক্ত লোকের আবশ্তক ।' 

ধাহার। শ্বার্থসিদ্ধির জগ্ক আশুতোযের ভজন! করিতেন তাঁহারা এই মহাপুরুষের 
সত্য পরিচয় পান নাই। আবার ধাহারা শুধু তাহার বাহিরের কাজ ঘেথিয়!. 
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ন্হদয়ের পরিচয় পাইবার চেষ্টা করিয়াছেন তাহাদের চেষ্টাও বার্থ হইফাছে। 
কর্ষের ছারা কর্মীর খার্টি বিচার হয় না। কারণ, কর্মীকে অনেক সময় নিজেকে 

টাপিয়া কর্ম করিতে হয়। বাহির হইতে আশুতোষকে দেধিয়৷ দাস্তিক, মনে 

হইত বটে, কিন্ত ধাহ|র! তাহার সান্লিধে; আসিয়াছেন তাহার বুঝিম্নাছেন যে, 
আশুতোষের চরিত্রে দাস্তিকতার লেশমাত্র ছিল না। পোশক-পরিচ্ছঘে, 

আচার-ব্যবহারে, কথা-বার্তায় তিনি নিজেকে সর্বলাধারণ হইতে পৃথক্ করিয়া 

ধরিব।র চেষ্টা কখনও করেন ন|ই। তাহার মনে ম্বাজাত্য।ভিমান অত্যন্ত 

প্রবল ছিন। তাই তিনি উদ্ণাধমভাবলম্বী ব্যক্তি হ্ইয়াও ব্যক্তিগত ও 

পারিবারিক আচার-ব্যবহাবে এবং ধমের খাহা অনুষ্ঠানে সব্দা খাটি হিন্দুয়ানি 

বজায় বাখিয়/ছিলেন। 

আশুতোষ বাঙ্গালাকে প্রাণমন ধিয়! ভালব।নিতেন। বাঙ্গাল।র ভাষা, 

বাঙলার সাহিত্য, বাঙ্গল।ব সাধনা, বাঞ্গালব সংস্কৃতি--এসকলেব প্রতি 

তাহ|র গভীব অন্থবাগ ছিল। বাঙ্গাল সাহিত্যকে বিখসাহিত্যেব পর্যায়ে উন্নীত 

কবিণাব জন্য তাহাব প্রাণে গভীব আকাজ্ষ। হিল। তহারই চেষ্টায় 

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েব এন্-এ পরীক্ষার বাঙ্গালা ভ।ষা ও স|হিত্য একটি ধিশিষ্ট 
স্থান লাও কবিষ|ছে। 

অনুশীলনী 

নিযলিখিত গণ্ভাংশগুলিব সংক্ষিপ্তসাব লিখ £ 

ক. আমাদের কখ! এই, তুদ্ম যদি কিছু নুতন কথা৷ বলিতে পার, তবে লিখ। যদি কোন 
নুতন আলোক, নুতন জ্ঞান, নৃতন চিন্তা, নুতন ভাব, নৃতন তত্ব তোমার আয়ে থাকে, তবে 

লিপিবদ্ধ কর। বাদ তুমি জগতে কোনো সত্য প্রচারে অভিলাধী হইয়। থাক, তবে লেখক নান- 

ধারণে ধন্য ও কৃতার্থ হও | নহিলে কেবলই শপ শিটাইবায়, নাম ফিনিবার ও বাহব! পাইখার 

লো, অ'র বোকা ভুঙাইয। ছুই পয়স! উপার্জনের মতলবে সাহিত্যের পবিত্র আসন কলক্ষিত 

করিও না। থাহাতে মন প্রপন্ন হয, বুকে বল বাড়ে, পরকে আপনার করা বায়, জগতের ও 

জীবনের অনেক চুঃখ তুলিয়া! খাকা যায, সে জিনিনট। লইক্লা ন-কড়ী ছ-কড়া করিও না। ইহাতে 

ঘে তুমি এক! মাজিবে তাহ! নহে--তোমার সঙ্গে সঙ্গে অনেক অভাগাও মলিবে। 

খ* এ শ্মশানে আসিনে সকলেই সমান হয | পণ্ডিত, মুর্খ, ধনী, দলিত, হুন্দর, কুৎসিত, 

মহৎ, স্থুত্, ব্রাহ্মণ, শুর, ইংরেজ, বাঙ্গালী এইখানে সকলেই সমান । নৈলগিক, অন্সগিক 

সকল বৈষণ্য এইখানে তিরোহিত হয়। শাক্যামংহ বল, শংকরাচার্ধ বল, ঈশ। বল, রুপ বল, 

রামমোহন বন, কিন্তু এমন সান্যদংস্থাপক এ জগতে আর নাই। এ বাঙ্জাঞে সব এক র--- 

অতি মহৎ এবং অতি ক্ষু্, মহাকবি কালিদান এবং বটতলার নাটক লেখক, একই মুঙ্সয 

“বহন করে । 
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গ, বহু দেশ, নদ নদী ও কান্তার অতিক্রষ করিয়! ভরত দূর হইতে অধোধ্যার চিরস্তামল, 

তক্ুরাক্ধি দেখিতে পাইলেন এবং আতঙ্ষিত কণ্ঠে সারথিকে জিজ্ঞাস! করিলেন--এ যে অযোধ্যার, 
মত মনে হয়না! । নগরীর সেই চিরশ্রুত তুমুল শব্ধ গুনিতেছি না কেন? বেদগাঠ-নিরত 

ত্রাঙ্গণগণের কঠধ্যণি ও কার্ধস্রোতে প্রবাহিত নরনাপীর বিপুল হলহলা-শবষষ একান্তরণে নিত্তন্ধ। 

রাজপথ চগান ও জপনিষেকে পবিত্র হয় নাই । রখ, অঙ্ব, হস্তী রাজপথে কিছুই নাই। অসংঘত 
কপাট ও গ্রীহীন রাজপুরী যেন ব্যঙ্গ করিতেছে। এ তে৷ অযোধ্য। নহে,--এ যেন অযোধ্যার, 

জরপ্য। 

ঘ, রানার়ণের কোনে। চরিত্রকে হদি আদশ চিত্র বলয়! গ্রহণ কর! যায়, তষে তাহ 

একমাত্র ভরত চরিত্র। সীত। জক্্ণকে যে কট,ফ্ষি করিয়াছিলেন, তাহ! ক্ষ মার্হ নহে । রামচন্ত্রের 

বালিবধ ইত্যার্মি অনেক কার্ধই সমর্থন কর! বায় না। জল্মণের কখ। নেক সময়েই কক্ষ 

এবং ছুর্ষিনীত হইয়াছে। কিন্তু ভারত চরিত্রে কোনো! খু'ত নাই । গাছুকার উপর হেমচ্ছত্রধর 

জটাবন্ধলধারী এই রাজরধির চিত্র রামায়ণে এক অদ্বিতীয় সৌন্দর্ধপাত করিয়াছে । কৈকেয়ীর 

সহত্র ৰোষ আমরা ক্ষমা মনে করি, যখন মনে হয় তিনি এরাপ সুপুত্রের জননী । 

৬” সাধারণ জননভ্ঘকে সৎপথে পরিচালিত করিতে যেমন দেশের শিক্ষিতগণই ।একষাত্র 

সমর্থ মেইয়প তাহাদিগকে অনৎ্পথে উৎনন্নের পথে অধঃপাতিত করিবার ক্ষমতাও তাহাদের 

হত্তে। সরল বিশ্বাস-সম্পন্ন জনসজ্বের চিত্ত শিক্ষিতগণ শিক্ষার চাক্চিক্যে বীতৃত করিয়া 
যে দিকে ইচ্ছা প্রবতিত করিতে পারেন। হুতরাং শিক্ষিতগণের হল্তে দেশের প্রকৃত সম্পদ 
এবং বিপদ--এই ছুয়ের হেতু নিহিত রহিয়াছে । একা হপাবে ইহাও এক মহ। আতঙ্কের 

কথা, চিন্তার কখ|। ধাহাদের উপর দেশের দম্পদবপদ উভয়েই [নর্ভর করিতেছে, তাহাদের 
কর্তব্য ধষে কত গুরুতর তাহার উল্লে? (নপ্রযোজন । 

চ* অন্ধকার প্রকাণ্ড আর প্রদীপেগ শিখ! ভোণটা। নেই এতবড়ে! অন্ধকারের চেয়ে 

এতটুকু শিখার উপরে আমি বেশী আস্থা রাখি | ছুগাত চিরস্থার। হতে পারে একথা আম 

কোনক্রমেই বিশ্বাস করতে পারি নে--সমপ্ত বিশ্বের জ্ঞানশংক্ত ঠাকে ঠিঙরে বাইরে কেবলই 

জাধাত করছে; আমরা যে যতোই ছোটে! হই, সেই জ্ঞানের বলে প্রাণের বলে ঈাড়াব, ঈাড়য়ে 

যদি মরি তবু এক-কথ! নিশ্চয় মনে রেখে মরব যে আমাদেরই দলের জিত হবে--দেশের জড় তাকেই 

সকলের চেয়ে বড় এবং প্রবল মনে করে তারই উপর বিছানা! পেতে পড়ে থাকব না। আমি 

বার বার বলছি একথা এক মুহুর্তের জন্তে স্বপ্নেও অসম্ভব বলে মনে কবে! ন৷ যে আ'াদের 

এই দেশ মুক্ত হবেই; অজ্ঞানতাকে চিরদিন জড়িরে থাকবে না এবং ইংরেঞ্জ তাকে আপনার 

বাণিজ্যতরীর পিছনে চিরকাল শিকল দিয়ে বেধে নিয়ে বেড়াতে পারবে না। এই কথ! মনে দু 

রেখে আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। 
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৯. স্াবার্থ অম্গ্রসাঁরণ 
কোনো রচনার মূ ভাবটিকে সপ্প্রদারিত করার নামই ভাবার্থ-স্প্রসারপ & , 

ইছা ভাবার্থ-লিখনের ঠিক বিপরীত । নিয়ে উদাহরগ দেওয়া হইল। 

ক, আলে! বলে, অন্ধকার তৃই বড় কালো। 

অন্ধকার বলে ভাই তাই তৃমি আলো ॥ [ ক. বি, ১৯২৬ ] 

স্থখে-ছুংখে, আনন্দে-বিষাদে, ভালয়-মন্দে, আলোয়-মদ্ষকারে জড়াইয়াই; 
এই পৃিবী। সখ যেখানে আছে, হয় তাহার অগ্রে নয় তাহাব পশ্চাতে ছুঃখ। 

আহেই। ছুঃখের বেদনা যে অন্থভব কবে নাই সখের উন্মাদন| সে উপলঙ্ধি, , 

করিতে পারে ন।। ছুঃখ আছে বলিয়াই সুখকে খুঁবিতে পাবি। আলোকে 

আমাদের চিলিতে বিলম্ব হয় না, কারণ অন্ধকার আমাদেব পরিচিত। অগতের' 

জীবনম্বরণ এই যে আলো--কোথাও কোনে! দিন যদ্দি ইহার অভাব ন! ঘটিত, 

তাহা হইলে ইহা মান্থষেব কাছে এত আদর পাইত না। পৃথিবীর প্রত্যেকটি, 

পদার্থ সম্বন্ধেই এই কথা খাটে--অভাব আছে বলিয়াই অস্তিত্বেব বোধ। অভাব 

না থাকিলে “অস্তি' “নাস্তি'র ভেদাভেদেব কথাই উঠিত না। 

খ. শ্মশানের মত এমন সায্যবাদেব প্রগাবক আর নাই। 

ধনী, দবিদ্ব, বলী, দুবল, পণ্ডিত, মূর্থ, ধর্ম স্াঃ পাপী সকলেই এক ভগবানের 

সম্তান। বাহিরের যত বৈষম্যই থ|ক না কেন, ইচ্গাবা সকলেই তাহার অংশতক্ত, 

সকলেই মানুষ এবং ইহাই তাহাদেব আদল পবিচয়। এই মতটি ধাহারা সমর্থন 

করেন, তাহাবাই সাম্য দী। 

পৃথিবীব সকল শ্রেষ্ঠ মণ্ছুষই সামাবাদী। বুক্ষ, চৈতগ্ল, নানক, রী 

প্রভৃতি মহাপুকষেবা সকলেই সাম্যব!দের প্রচাবক। কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে 

শ্বশান যেমন নাম্যবাদ প্রগর করে, এমন আব কিছুই নয়। শ্মশ।ন সকলকে 

অঙ্কুলি নির্দেশ করিয়া দেখাইয়! দেয় যে তাহার নিকট সবই মমান। ধনী, 

দ্বরদ্র, পুণ্যাত্মা, পাপী, ভালো মনা, সুন্দর, কুৎসিত টি সবল হূর্বলঃ পণ্ডিত মূর্খ, উচ্চ 

নীচ সকলেই তাব চক্ষে সমান। 

বাস্ততীক শ্বশানে সকলেবই এক পণ্বণতি। চিতায় পুভিয়া সবই সমান- 

ভাবে ছাই হ্ইয়। যাষ। সকল বৈনম্য এখানে গিয়া এক হইয়! যায়। 

কবি-মকবি, রসিক অরপিক, বীর-কাপুল্ষ মুত্যুব হাত হইতে কাহাবও 

নিস্তার নাই। শ্শান আমাদের সকল বৈষম্যের প্রাচীরকে চূর্ণ কবিয়া 

ামাদিনচ়্ে এক করিগ। দক, সকল অসামধন্ত বিদুরিত করিঙগা মহামিলন' 

সাধন করে। 
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গ. “চান ভগবান প্রেম দিয়ে তীর গড়া হবে দেবালয়। 

মানুষ আকাশে উচু করে তোলে ইট পাথরের জয় । 
ঈশ্বর এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার হষ্ট প্রতিটি প্রাণী তীহাব প্রিয় 

সম্তান। প্রতিটি জীবেব মধ্যে তাহার অংশ বিবাজমান। ঈশ্বরকে পুজা 
কবিতে হইলে, তাহাকে ভালোবাসিতে হইলে তাহার হ্থষ্ট জীবগণকে ভালো 
বাসিভে হইবেই। ইহাই ঈশ্ববোপাসনাব সহজ ও সরল পদ্থা। কিন্ত যৃঢ় 
মানব তাহা বুঝিল না। সে জীবপ্রেমেৰ পদ ত্যাগ কবিষ় সর্বজীবের গ্রতি 

বিমুখ হইয়া ইষ্টক প্রস্তব স্তপীকৃত কবিয়া দেণনার মন্দিব নির্মাণ করিল। 
সবাপেক্ষা আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সে মন্দিরে আবাব সকলের প্রবেশাধিকার 

রহিল না। মুঢ় মানব জানে না যে ঈশ্বরেব হই জীবকে বঞ্চিত করিয়া মন্দিবে 
ঈশ্ববের প্রতিষ্ঠা কবিতে যাওযা ধৃষ্টতা ও বাতুলতা মাত্র। সে মন্দিরে কখনও 
দেবতা থাকিতে পাবে ন।। মাহ্যেব এই মিথ্যা মোহ ভাঙ্গিয়! দিবার জন্ত 
যুগে যুগে মহাপুরুষ অবতীর্ণ হইয| জীবপ্রেম ও অহিংসাব বাণী প্রচার 
কবিয়াছেন। বীশ্ু, বুদ্ধ, মহম্মদ এই বাণী লই! আসিয়াছিলেন। তীহারা 
বলিয়াছেন, ভগবানের স্থষ্ট জীবকে দযা কব, সেবা কর, তাহা হইলেই 

ভগব।নেব সেবা কবা হইবে । স্বামী বিশেকানন্দ নলিম[ছেন, “জীবে প্রেম কবে 

যেই জন দেই জন সেবিছে ঈশ্বব। খমি বণীন্ত্রনাথণ্ খছুবপে বছুব।র 
এই কথাই বণিয়াছেন। স্ষ্টিব সকল জীবকে ভালোবনিতে পারিলে 

তবেই অঙ্টাব উপাসনা সার্থক হইবে ইহাই ববীন্তদর্শনের মর্নকথ|।। এই 

সমন্ড মহাপুরুষগণের বাণীকে, অন্তবে গ্রহণ কবিযা জীবপ্রেমেব মধ্য দিয়াই 
মাছবকে ঈশ্বরসেবার পথ বাছিয়া লইতে হইবে । ঈশ্বব ইহাই চাঁন। ভাহ।ব 

সম্ভনকে সেবা কবিলেই তিনি তুষ্ট, জীবেব সেবাতেই তীহাব সেবা । ইষ্টক- 
্রস্তরেব অভ্রভেদ্দী চুড| নির্মণ কবিয়! মাছুম ঈশ্ববেব মভিমা নয়, আপনারই 

কার ঘোষণ। ববে। সে মন্দিবে দেবতা বাস করেন না, উহাতে যোহান্গ 

মাস্থষের অহমিক।বই প্রতিষ্ঠা হয । 
ঘ* কত বড আমি--কছে নকল হীরাটি, 

তাইতো সন্দেহ কবি--নহ ঠিক খাটি। 
প্রকৃত গুণী যে, সে কখনোই অহংকাব কবিয়া বেডায় না । আপনার গুণ 

সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন হইলেও মে নীরব হইয়া থাকে। বস্তুতঃ প্ররুত গুণী 
বিনয়ী ও নিরহংকার হষ। কিন্তু যাহাব গুণেব লেশমাত্র নাই সে অহংকারে 
ফাটিম্া পড়ে। আপনাকে জাহির করিবার জন্ত তাহার চেষ্টার অস্ত নাই। 
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আপনার মাহাত্থ্য কীর্জনে তাহার উৎসাহের সীমা নাই। সংস্কভে একটি 
শ্লোক আছে, যাহার অর্থ এই যে, অল্প জলে শফরীর কত না আস্ফালন, 
কিন্ত অগাধ সলিলে রোহিত নীরব । যাহার গভীরত। ষত অধিক সে 
তত নীরব। ইংরাজীতেও একটি প্রবাদ আছে--শৃন্ত পাত্রের অধিক শব্ধ। 
যাহাব মধ্যে কিছু নাই সেই বেশ প্রগল্ভ | পরিপূর্ণতার মধ্যে গ্রগল্ভতার 
স্থান নাই। স্থৃতব্াং অহংকারেব বাড়াবাড়ি দেখিয়ই স্পট উপলদ্ধি করা যায় 
'যে কে নকল এবং কে খাঁটি । 

উ, কেরোসিন শিখা বলে মটিব প্রদীপ, 
“ভ[ই বলে ভাক যদি ধেব গল! টিপে” । 

হেনকালে গগলেতে উঠিলেন টাদা 
কেবোপিন শিবা ণলে, “এস মোর দাদা” 

প্রা সকল লোকেই দরিদ্র, হীন ও নিষ়ন্তরেব লোকের সঙ্গে কোনরূপ সম্পর্ক 

াখিতে নারাজ, এমন কি তাহাদের সহিত বাক্য।ল[প কবিতেও দ্বণাবোধ করে। 

কিন্ত মঙ্গাব বিষয় এই যে, নিজে উচ্চস্তরেব লোকেব সঙ্গে সম্পক পাতাইবার 
ও ঘনিষ্ঠ হইবাব জন্য প/গ্র। এমনও দেখা যায যে, কোনও ব্যক্তি 

পরমাত্ীষ দরিত্রকে নিঙ্গেব লোক খলিয়! স্বীকার কবিতে কুঠাবেধ করে ও 

পরিচয় দিতে লজ্জা পাষ কিন্তু অপব পক্ষে সম্পর্কবিহীন ধনী অথবা খ্যাতনাম। 

লোকেব সঙ্গে কোনও একটা সম্বন্ধ গড়িয়া! তুলিবাব জন্য ব্যস্ত হইযা৷ পড়ে ) 
বস্তুতঃ ঘ।র্থপর, অন্থদ।ব ৪ হীনমন! ব্যক্তিগণই এইবপ প্রবাতির বশবর্তী 
এবং এইরূপ প্রকৃতিব মালষই জগতে বেশী। 

চ. নদীব এপাব কহে ছাডিয! নিশ্বাস, 
“গপারেতে সবন্থখ আমাব বিশ্বান |” 

নদীর ওপার বসি দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে, 

কহে, “যাহা কিছু স্থখ সকলি এপারে ।” 

মান্য কখনও সম্পূর্ণ স্থথী হুইতে পারে না। ইহাব মুলগত কারণটি তাহাব 
চরিত্রের মধ্যেই নিহিত। সন্ভোষ-যাহা সখের প্রথনতম উপাদান--তাহাই 
মনুয্যচরিত্রে সাধারণতঃ নাই বলিপেই চলে । লোকে যাহ! পায় তাহা লইয়! 

সন্তষ্ট হইতে পারে না। অনেক বেশী পাইলেও তাহাকে তৃচ্ছ জ্ঞান করে এবং 

যাহ। পায় না তাহারই জন্য হাহীকার করিতে থাকে। মান্থযের কামন! অগ্নিব 

মত---ভাহার ক্ষুধা চিরদিনই অতৃপ্ত । যাহা আমাদের আছে, যাহা আমর) 
ভোগ করিতেছি তাহা আমাদিগকে তুষ্ট করে না, যাহা৷ পরিচিত তাহ! আমাদের, 

বা 
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চিত্তকে তৃথ্ত করিতে পারে নাঁ-প্রা্থ অপরিচিতের জন্ত আমাদের অন্তর 
ব্যাকুল হইয়া! উঠে। ইহাৰ একটু কারণ আছে। মাহুয়ের স্বভাব এই ষে 

অপবিচিত অনাগত অথবা অনাস্বাদিতেব প্রতি তাহার একটা আকর্ষণ আছে। 
তাই, সে অনেক পাইয়াও তৃথ্ঠ নয়। এইখানেই ইতর জীবের সঙ্গে মান্ষের 
পার্থক্য । ইতব জীবগণের মধ্যে চিন্তার অভাব---তাহাবা যাহ পায় তাহাতে 

তুষ্ট হইস়্া থাকে--বশী কিছু ভাবিবার অবকাশ অথবা সামর্থ্য তাহাদের নাই । 
কিন্ত মাছ্ষের কর্পনাপ্রবণ মন অপবিচিত অনান্মাদিতকে কল্পনার বর্ণে রঞ্জিত 
কবিয়া অভিনব বঝপ দেয় এনং পরিচিত বান্তবেব শত শত উপকবণকেও তুচ্ছ 
ভাখে। তাই ধিলাসিতাব ছুর্লভ উপকরণেব মধ্যে থাকিয়[এ ধনী ভাবে দরিদ্রের 

জীবন কত শ্বন্দব ও মবুময়-নি*শ শতাবীতে বিজ্ঞ/নলক্ষ্মীর অকুপণ আশীর্বাদেব 
মাঝখানে বাস কবিয্াও আমরা ভাবিতেছি হুদূব অতীত যুগেব কথা। সেই 
কালিদাসের কালে ফিবিয়! যাইতে পাঁবিলে আমবা যেন বীচিয়া যাই । কিন্তু 

কালিদাসের কালে থাকিষাপ বে আমবা সন্তুষ্ট হইব না একথা স্থুনিশ্চিত। 

কাবণ স্বথ কোন কালবিশেদে নাই--উহা আছে আমাদের কল্পনায় । 

ছ, জন্ম আব মৃত্যু নিয়ে জীবনে খেলা 

ৃ যেমন চলাব অঙ্গ পা তোলা পা ফেল! । 

আমবা জগতে জন্মগ্রহণ কবি-_-আমু অন্সাবে বৎসবগুপি কাটাইয়া দিয়া 

অবধেষে আবাব সমস্ত পরিত্যাগ করিষা চলিষা যাই। আমাদেব হাসিকা ন্না, 
স্থখদুংখময় ভীবনেব পরিসমাপ্তি ঘটে মুত্যুতে। আব আমবা ভাবি সকলই 

শেষ হইয়। গেল । মৃত্যুই থে জীবনেব শেষ, ইহাব মধ্যেই যে গর|ণেব পবম 

পবিসমাস্তি সে সম্বন্ধে আম!দেব সংশয় থাকে না। কিন্তু প্রকুতপক্ষে তাহা নয়। 

মৃত্যুই জীবনেব পরিণতি--এই ধাবণ! সম্পূর্ণ ভ্রান্ত । বস্ততঃ জীবন একটি অখণ্ড 
খৃন্ত, উাব প্রবাহ অবিরাম চলিয়।ছে । মৃত্যু কখনও ইহার পরিসম।প্তি ঘটাইতে 

পাবে না। ইহার মধ্য দিয়া জ্ভীণন এক নৃতন কপ লাভ কবে মাত্র । জীবনের 

ছুইটি দিক ন্ম,আব মৃত্যু । জন্ম « মৃত্যুব সমধাযেই জীবনের প্রবাহ অব্যাহত « 

চিরনূতন বহিযাছে। জন্ম মৃত্যুব নৃত্যে তালেই জীবন ছন্দোময় হইস্না 
উঠ্ঠিয়।ছে। 

জ, উত্তম নিশ্চিষ্তে চলে অধমের সথে, 

তিনিই মধ্যম যিনি চলেন তফাতে । 

খাপ লোকের সংস্পর্শে আপিলে খারাপ হইয়া যাইতে হয়--কুসংসগে 
চরিত্র কলুষিত হইয়া যায়--একথা আমরা সকলেই শুনিয়াছি। পণ্ডিতের/ 
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সর্যদাই অসৎসঙ্গ পরিহার করিয়া চলিতে উপদেশ দেন । কিন্তু এই উপদেশ দর্বত্র 
প্রযোজ্য নয়। রস্ততঃ আমার চরিতে যদি দৃঢ়তা থাকে, আমার মধ্যে যদি প্রবল 

আত্মবিশ্বাস থাকে তবে কোনো সংসর্গই আমাকে অধঃপতিত করিতে পারিবে ন!। 
দৃঢচিন্ত দোষম্পর্ঁলেশহীন প্ররুত সাধু ব্যক্তিকে অসৎ্সন্ব কখনোই খারাপ 
করিতে পারে না। এই শ্রেণীব লোকেরাই উত্তম। প্রবল আত্মবিশ্বাস লইয়া 
ইহার! সমাজের সর্বস্তরের লোকের সঙ্গেই মেলামেশা করেন অনায়াসে-- 
কলহ্কিতের মধ্যে বাস করিয়াও ইহার! অকলঙ্ক। হংস যেমন জলে ডূবিয়াও 
সিক্ত হয না_-ইহাবাও ঠিক তেমশি নিলিপ্তভাবে পবন্ধ বিচরণ করেন। এই 
শ্রেণীর উত্তমগণের জন্ত পৃবোক্ত উপদেশ প্রযোজা নয়। এ উপদেশ তাহাদেরই 
জন্য যাহার! মধ্যম শ্রেণীব অর্থাৎ যাহাবা ছুর্বলচিত্ত, আত্মধিশ্বাসহীন, ভীরু ও সন্্ত। 

অধমের সঙ্গে মিশিলে তাহাদেব প্রভাব এড|ইব।ব ক্ষমতা ইহাদেব নাই। তাই 
ইহার! সবদাই অধম হইতে দূবে দূবে থাকে-__উহাদিগকে এড়াইয়! চলিতে চেষ্টা 
কবে--উত্তমেব মত নিভীক ভাবে অধমের সহিত মিশিয়া নিজেকে অটল রাখিবার 

সামর্থা ইহাদের নাই । 

ঝ. কে লইবে মোর কাষ, কৃহে সন্ধ্যাববি । 

শুনিয়া জগৎ বহে নিক্ত্রর ছবি । 

ম|টির প্রৰীপ ছিল, সে কহিল, শ্বামী, 

অ।মাব যেটুকু সাধ্য করিব তা আমি । 

সংসারে একটি জিনিস লক্ষ্য কবিয়া একটু অধাক হইতে হয়। যাহাদের 
অনেক আছে, যাহাদের ভাগ্ার ধনধান্তে পরিপূর্ণ, বিভ্ত যাহাদেদ স্ফীত হইয়া 

উঠিয়ছে, কোনবপ বর্তব্যের আহ্বানে তাহারাই সাডা দিতে চাষ না। 
কখনো! কেনে। দ্ানেব প্রয়োজন হইলে, জনসেব।র জন্য ডাক আসিলে তাহারা 

কোন উৎসাহ প্রকাশ কবে না। কিন্ত যাহাদেব কিছুমাত্র নাই ধাহাবা নিতাস্তই 

স্বল্পণিত, দরিদ্র পবোপকারেব আহ্বানে তাহাবই সাড়া দেয় সর্যগ্রে। ডাক 

আনিবামাত্র তাহারা কমতত্পর হইয়া উঠে। বাহিবের সংগতিকে তাহার। বড় 

করিয়। দেখে না অন্তবের উৎসাহ ও প্রেরণাই তাহাদেরই সম্বল । এই প্রসঙ্গে 

রবীন্রন।খের “শ্রেষ্টভিক্ষা” কবিতাটি মনে পড়ে। ছুিক্ষের কবল হইতে আর্ত- 

নরনারীকে বক্ষ! করিবার জন্ বুদ্ধ করুণ প্রার্থন! জানাইলে শ্রেনিগণ নিরুত্তর 

হইয়! মাথা হেট করিল--কিস্তু একপ্রাস্ত হইতে এক ভিখাঁরণী তাহার প্রার্থনায় 

লাড়। দিল । 
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এ. যে নদী হারায়ে চলিতে না! পারে, 

সহ শৈবালদাম বাঁধে আসি তারে। 
যে জাতি জীবনহার! অচল অসাড়, 
পদে পদে বাধে তাবে জীর্ণ লোকাচার। 

যে জাতি জীবিত, সচল প্রাণশক্তিতে পৃর্ণ তাহাকে কোন কিছুই বাধিয়া 
রাখিতে পারে নাসে আপনার তেজে আপনি চলিতে থাকে। প্রাণবান্ 
জাতির চলমান্ জীবন প্রবাহে কোনও বাধা নাই। মেখানে মানুষের সকল 
কর্মপ্রচেষ্টা অব্যাহত এবং সার্থকতার পথে ধাবমান্। মাচ্ষ সেখানে আপন 

সম্ভার পরিপূর্ণ বিকাশের সকল সুযোগ লাভ করে। কিন্ত মুত জাতির অবস্থা 
সম্পূর্ণ ভিন্ন। জাতির যখন মৃত্যু ঘটে, তখন নানারূপ বিধি নিষেধ বিচিত্র অর্থহীন 

লোকাচারের হৃষ্টি হয়--জাতির চবণে শৃঙ্খল পড়িতে থাকে নানাদিক হইতে । 
জাতির মন্দীভূত জীবনপ্রবাহ্ ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণতব ন্সীণতর হইয়া অবশেষে অন্ভ, 
অচল হইয়া! যায়। জীর্ণ সংক্কার তাহাকে অচল।যতনেব মধ্যে রুদ্ধ কবিয়া রাখে। 

যাহা জীবস্ত তাহা! সচল, তাহ! যুক্ত, তাহা গতিশীল । যাহা ম্বত, তাহা অচল, 

বন্ধ, সক্কীর্ণ ও রুদ্ধগতি। 

অনুশীলনী 

১। ভাবার্থ সম্প্রসাবণ কর :-_ 

ক, জীবনে যত পুজা হল লন সারা, 

জানি হে জানি তাও হয়নি হার! । 

যে ফুল না ফুটিতে ঝরেছে ধরণীতে, 

যে নদী মরুপথে হারাল ধারা, 

জানি হে জানি তাও হয়নি হারা ॥ (ক. বি, ১৯৩৫] 

খ, চির হুখজন ভ্রমে কি কখন 

বাথিত বেদন বুঝিতে পারে? 

কি যাতন! বিষে বুঝিবে দে কিসে 

কু আশীববে দংশেনি বারে । (ক, বি. ১৯৩৫] 

গ. আমি বহু বাসনার প্রাণপণে চাই, 

বর্ধিত করে বাচালে মোরে। 

ও কৃপা! কঠোর সঞ্চিত মোর জীবন ভয়ে | 



বঙ্গভার্তী ১ 

নম! চাছিতে মোরে যা করেছ দাঁন--. 

আকাশ, আলোক, তবু, মন, প্রাণ--. 

দিনে দিনে তুষি নিতেছ আমায় 

মে মহাদানের যোগা করে, 

অতি-ইচ্ছার সঙ্কট হতে বাচায়ে মোরে । 

মোরে চাই বীরত্বের তেজন্বী পরাণ, 

পায়ে ঠেলে তোযামোদ 

নীচতাঙ অনুরোধ, 

তার ব্রত সত্য রক্ষ, সত্যানুনদ্ধান 

চাহে ন। নিজের ইষ্ট, 

অতুল কর্তব্নিষ্ঠ, 

ধরা প্রতিক? হলে কম্পমান , 

জীবন-সংগ্রামে নিত্য 

[বজযী তাহার টি, 

অপন্তে তডিছে তার বিজয নিশান 

আমি চাই বীরত্বের তেছম্ধী পরাণ। [ ক. বি, ১৯৩৭ ] 

ঘুমিযে আছে শিশ্মর পিতা সব শিশুরই অন্তরে । 

যেখানে দেখিব ছাই উড়াইয়! দেখ তাই 

পাইলে পাইতে পার অমুন( গতন। 

হ.* আলে! সম্বন্ধে শত শত বক্তৃতা করার অপেক্ষা সামান্ত একটা দেশলাইয়ের কাঠি 

স্বালাইলে বক্তব্য বিষয় বেশী পরিক্ষা হইবে। [ ক, বি. ১৯৩১] 

রা, 

যে তোরে পাগল বলে, 

তারে তুহ বলিসনে কিছু। 

আজকে তোরে কেমন ভেবে, 

অঙ্কে যে তোর ধূলে! দেবে, 

কাল সে প্রাতে সালা হাতে 

আনবে রে তোর পিছু পিছু । 

আজকে আপন মানের ভারে 

থাক্ দে বসে গদি 'পরে 
কালকে প্রেমে আসবে নেমে, 

করবে 'স তার মাথা নীচু । [ ক. বি. ১৯৩১ ] 

স্থনীল আকাশ দুরে সিদু সহ চীলতর 

মিশিয়াছে মহাচক্ে-সন্মিলন কি হুল । 



৬ 

ঢ. 

প্ 

থ, 

বঙগতারতী 

খেলিছে তরঙ্গমালা-_-শিরে যেন পুষ্পরাশি 

সমুদ্র-অস্থনে যেন অস্ত উঠিছে ভাসি। (ক. বি. ১৯৩৬) 

আপন বতনে লাভ বখন বা! হয়, 

বাচিত রতন তার তুলা মুল্য নয়। 

যস্কপি বক্ষল পর, থাক উপবাসী, 

হয়ে! না হয়ো না তবু পরের প্রত্যাশী । (ক. বি. ১৯৩৬ ) 

বিশ্রাম কাজেরট অঙ্গ এক সাথে গাথা 

নয়নের অংশ যেন নয়নের পাত। ॥ 

কহিল ভিক্ষার ঝুল টাকার খলিরে,-- 

আমর! কুটুন্ব “টা, ভূলে গেল কিরে । 

খলি বলে--কুটু!ম্বত। তুমিও ভুলিতে, 
আমার যা আছে, গেলে ঠোমার ঝুলিতে । (ক. বি. ১৯৩৪ ) 

রখষাত্রাঃ লোকারণ্য, অহ! ধুমধাম, 

ভক্তের! লুটায়ে পথে করিছে প্রণাম । 

পথ ভাবে আমি দেব, রথ ভাবে আমি, 

মুণ্ঠি ভাবে আ।ম দেব, ভাসে অস্তধামী। (ক. বি, ১৯৩৪) 

হৃষ ছুঃথ করি বলে নিন্দ। শু:ন স্বীয়, 

কি করিলে হব আমি সবলের প্রিষ? 

বধি কহে, ছাড তবে এ লৌর সমাজ, 

দু"চাত্সি জনেরে লয়ে কর সুত্র কাজ। 

জগৎ জুঁডিয়া এক জাতি আছে 

সে জাতির নাম মানুষ ডাতি। 

ওগো মৃত্যু, তুদ্মি যদি হতে শুহ্যময় 

মুহুর্তে নিখিল তবে হযে যেত লয়। 

ভুমি পরিপূর্ণ বপ,--তব বক্ষে কোলে 

জগৎ শিশুর মত নিত্যকাল দোলে । 

স্বপ্ন কহে--আমি মুক্ত | নিকমের পিছু 

নাহি চলি। সত্য কহে--তাই তুমি মিছে। 

স্বপ্ন কয়-তুমি বন্ধ অনন্ত শঙ্খলে। 

সত্য কষ্ট--তাই মোরে সত্য সবে বলে। 
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দ্* ধাইল প্রচণ্ড বড, বাধাইন রণ, 
কে শেষে হৃইল জয়ী ।--মৃছু সমীরণ। 

ধ. চন্দ্র কহে বিশে আলে! দিযাছি ছডায়ে, 

কলম্ধ যা আছে, ত। আছে মোর গায়ে। 

ন প্রাচীরের ছিদ্র এক নামগোত্রহীন 

ফুর্টয়াছে ছোট ফুল অ তশব দীন। 

ধিক্ ধিক করে তারে কাণনে দবাই-- 
সুর্য উঠি বলে তারে-_ ভালে! আছ গাই ; 

প. 'বে মাটিতে পড়ে 'লাক, উঠে তাই ধরে'--এই বাকাটি ম্মরণ করির! তোমার নিকটে 

যে সু বধ! উপস্থিত, তাহা! প্রত্যাখ্যান কাঁ ও না। (ক বি ১৯৩১) 

১০ বাগ ভর্গী 

ইংবাজীতে স্টাইল (85৪) এ+" ইডিয়ম (21070) এই ছুইটি শবেব ব্যবহার 
আছে। এই ইশ্বাজী শব দুইটিব বাঙাল! অর্থ সাধাক্ণতঃ পুস্তকের মধ্যেই 
সীম।বন্ধ থ।কে। যখন খ্যবহাবেব প্রযোজন হয় তখন ই"বাজী শব্দেব দ্বারাই 

কাজ চাল।নো হইয়। থকে । কঙকগুপি ই'বাজী শব্ধ নিত্য ব্যখতারেব ফলে 

ভাষায়, বিশেষতঃ কখোপকথনেব ভাষায়, এমন স্থপ্রচলিত হইয়া যায়, যে, 

তাহাদেব বাঙ্গাল। গুতিশব্দ একরূপ শুনিতেই পাণয়। যায় না। উদাহরণম্বক্ূপ 

'ুল” কথাটির উল্লেখ কব! যাইতে প'রে। শিক্ষক, ছাত্র, অভিভাবক এমন 
কি বড়ীর দাস দাসী পযন্ত কেহই বিদ্যালয় বলে না, বলে 'স্কুল+ বা ইস্কুল? । 

স্টাইল এবং ইডিয়মের সেই দশা! । 

এই শব্দ ছুইটিব খাঙ্গালা বপ বাঙ্গালীব মধ্যে স্থপ্রচলিত না৷ হওয়ার প্রণান 

কারণ এই যে, বাঙ্গালায় এই দুই শব্ধেব কোনো নির্দিষ্ট প্রতিশব্দ নাউ । 
ব্যাকরণের৪ একটা পরিভাষা আছে। কর্ত|, ক্রিয়।, বর্ম, হিশেস্য, বিশেষণ, 

অব্যয় প্রভৃতি শবেব স্থনির্দিষ্ট অর্থ আহছ। সেহ অর্থের কখনো প্যতিক্রম 

হয় না। ব্যাকরণে পপুরুষ" অধ্যায়ে উত্তম শব্ষের প্রয়োগ আছে সেখানে 

উত্তম শবের একটিমাত্র অর্থ। “আমি এই সবন।ম্টি কোন্ পুরুষ? এই 
প্রশ্নের উত্তরে কেহই বলিবে না-_-আমি শ্রেষ্ঠ পুরুষ বা উতর পুরুষ । অন্ঠত্ত 

উত্তম শব্দের ধত মানেই থাকুক না৷ কেন, ব্যাকরণে তাহার অর্থ এক। 



১৩৬ বঙ্গভারতী 

বাঙ্গালা ব্যাকরণে স্টাইল খশন্দের গ্রতিশন্ববপে রচনা-পঙ্গতি) রচনা- 
রীতি, রচনাশৈলী গ্রভৃতি পদের প্রয়োগ দেখ! যায়। একটি ব্যাকরণে দেখিলাম 

ফ্টাইলের বাঙ্গাল প্রতিশকরপে ত্তদ্ধমাত্র রীতি কথাটি ব্যবহৃত 
হইয়াছে । 

আবার ইডিয়ম শবের প্রতিশব্দ বপেও বগ.বিধি, ভাষার রীতি, বাক্যরীতি 
প্রভৃতি শক বা শবসমষ্টিব ব্যবহাব আছে । কোনে কোনো বাঙ্গালা ব্যাকরণে 

বাঙ্গাল! নাম না দিয়! £:৫$০০০, শব দ্বাবাই বাঙ্গাল] খ্যাকরণেব সন্মান রক্ষা কর! 

হইয়াছে। এ অবস্থায় বাঙ্গালীর মুখে এ ছুই শব্দের বাঙ্গ।লা প্রতিশব ষদি না শুনি 
তাহা হইলে দে।ষ দিব কাহাব ? 

আমাদের প্রস্ত/ব বচনাশৈলী শবটি স্টাইলেধ প্রতিশব্ধ হিসাবে প্রচলিত 
হউক। ধর্তমানে স্টাইল অথে এই শবটি সাহিত্যিকগণ প্রায়ই প্রয়োগ 

করিতেছেন। ইহাব ছারা অর্থটিও পবিস্ফুট ভষ। ববীন্দ্রনাথ স্টাইল অর্থে 

রচনাশৈলী শব্দটি অনেক স্থলে ব্যবহাব করিযাছেন। 

বন্ততঃ স্টাইল এনং ইডিয়ম উভয়েই এক এক প্রকাবেব বীতি। স্টাইল 
হঈল কোনো! বচনাব বিশেষ প্রকাবেৰ ভশী। স্টাইল কোনো শব্ধ বা শব্দ- 

সমট্ির সম্বন্ধে প্রযুক্ত হয় না। হহা'ব ছব। সমগ্র বচনাব প্রকাশভঙ্গীর কথাই 
ধলা হয়। কিন্তু ভাষাব মধো শব্দাদিব প্রয়োগে যে বৈশিষ্টা দেখা যায় তাহাই 
হইল ইভিমেব দৃষ্টান্তস্থল । “কলুব বলদ”, পডুমুবেব ফুল”, “ভাতে মাবা” 
“কোণ-ঠ।সা+, “মান্ষ/তাব আমল”, “পেটে খেলে পিঠে সয', বিন গায়ে শিয়াল 

রাজা, “অভাবে স্বভাব নষ্ট" প্রভৃতি খাকা ব| বাক্যাংশ ইডিযমেৰ উদাহবণ। 

এই কারণে ইডিয়মেব প্রতিশব বাক্-শৈলা খা *বাগভঙ্গী” হইলে সংগত হয়। 

তবে বাকৃ শবেব সহিত “শেলী” শব্ধেব অপেক্ষা “ভ্গী” শব্টাই অধিকতর 

প্রযোজ্য বলিষ' মনে হয়। এইজন্য ইডিষমের প্রতিশবরূপে “বাগ ভঙ্গী, এই 

কথাটিই ব্যবস্বত হইল । 

প্রয়্োগই হইল খাগভঙ্গীর প্রাণ। এক একটি শব্ধ, বাক্য বা বাক্যাংশ 

ভাষায় বিশেষ বিশেষ স্থলে বিশেষ বিশেষ অথে প্রযুক্ত হইয়া থ|কে। এইক্প 
প্রয়োগের শিক্ষাৰ জন্ত স্থুলিখিত পাহিত্য অধ্যয়ন করিতে হইবে, আদর্শ 
লেখকগণের রচনার সহিত পরিচিত হইতে হইবে । শব্দার্থ পরিচ্ছেদ কয়েকটি 
বিশিষ্টার্থক বাক্য ও বাক্যাংশ দেওয়া হইয়াছে এখানে আরও কয়েকটি দেওয়া! 
হইল। 
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সোনায় সোহাগা। 

সাতধুন মাপ। 

ডুবে ডুবে জল খাওয়া। 
অরণ্যে রোদন। 

তেলে বেগুনে। 

পোয়া বারো! । 

ধরাকে সরা জ্ঞান । 

হাল ছেড়ে দেওয়া। 

কাটা ঘায়ে হুনেব ছিটে । 
গোবর গণেশ । 

হাটে হাডি ভাঙা । 
গোঁফ খেজুরে । 

ভিজে বেভাল। 

তাল সাষলানে। | 

জিলাপীব প্যাচ । 

গোকুলেব বড | 

ধর্সপুত্র যুধিঠিব। 
গভীর জলেব মাছ। 

ঘবে বসে উজজিব মারা। 

মাটিব মানুষ । 

দিনে ডাকাতি । 

ভাগের মা গঙ্গা! পায় না। 

পাকা ধানে মই। 
কাজেব বেলার কাজী, 

কাজ ফুরালেই পাজি। 
ভদ্মে ঘি ঢাল! । 

তিলকে তাল করা। 

হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলা । 

কিলিয়ে কাটাল পাকানো । 
পাস্থা ভাতে খি। 

১৩৭. 

গণেশ উপ্টানো। 
বাড়া ভাতে ছাই। 

হরি ঘোষের গোয়াল । 

কর্তা ভজা। 

বিডাল তপন্বী। 

ভূতের বেগার খাটা। 

পাচভূতেব কাণ্ড। 
টো জগরাথ। 
কথায় কথা বাড়ে । 

আমডা কাঠেব ঢে'কি। 

আর কি নেডা বেলতলা বায়্। 

উলু বনে মুক্তো ছডানো। 

উন বর্ধাব দুনো শীত। 

আক্কেল সেলামী | 

আগে দর্শনধারী, শেষে গুণ বিচাবি । 

আঠব মাসে বৎসর । 

নিজেব কোলে ঝে।ল সবাই টানে । 

এক ক্ষুবে মুডানে। 
এক পা জলে, এক পা স্থলে । 

এক মাঘে শীত ফায না। 

কনেব ঘবের মাসী, ববেব ঘবের পিসী ॥ 

উলুবনে কীর্ভন। 
কর্তার ইচ্ছায় কর্ম। 

কত ধানে কত চ।ল। 

কু ছাডা ছীর্তন নাই। 

কারও ঘব পোডে, কেউ আগুন পোহায়। 

রালনেমিব লঙ্কাভাগ ৷ 

কীল খেয়ে কীল চুবি কর!|। 
কড়ি নেবে গুণে, পথ চলবে জেনে । 
কনের মা কাদে, আর টাকার পুটলি 

বাধে। 
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কেঁচো দিয়ে কাতলা ধরা। 
“খাল কেটে কুর্মীব আনা। 

গড্ডলিকা প্রবাহ । 

গাছে কাঠাল, গৌফে তেল । 

উঠতে ন! উঠতেই এক কাদি। 

গাছেব খায়, তলাবও কুডায়। 

কার কপালে কেবাখায়। 

গো পায়ের ল।থি। 

গোদের উপর বিষ ফোভা । 

গোববে পদ্ম ফুল। 

ঈটটি মারলে পাটকেলটি খেতে হয়। 

উঠস্তি মূলে! পত্তনেই চেন| যাঁষ। 

একে মনসা, তাতে ধুনোব গন্ধ । 

আাঙ, যাষ, ব্যাড, যায়, খল্সে বলে 

আমিও যাই। 
কডি হলে বাঘেব ভখ মেলে। 

ছচে|র গলায় চন্দ্রহাব। 

'আপরুচি খানা, পররুচি পর্ন! । 
নিজেব নাক কেটে পবেব যাত্রা ভঙ্গ । 

আপনি ঠাকুব ভ!ত পায় না, 

| শক্করাকে ডাকে । 

আপন বাচলে বাপেব নাম। 

ইস্তক জুতে। সেলাই নাগাদ চণ্রীপাঠ। 
উপরোধে টেকি গেলা। 

এক অ|চডে চেনা । 

এক দোর বন্ধ, হাজাব দোব খোল । 

একুল 'ওকুল দুকুল গেল। 

ওঝার ঘাড়ে বোঝা। 

তিন মাথা যাব, বুদ্ধি নেবে তার । 

সুমি ফের ডালে ভালে, আমি ফিরি 
পাতায় পাতায় । 

কপাল ভাঙলে জোড়া লাগে না। 

কাঠালের আমসত্ব। 
কাজ সেরে বসি, শক্র মেবে হাসি । 

কান টানলে মাথা আপনি আসে। 

কান! ছেলের লাম পদ্মলোচন। 

কান৷ পুতেব নানা রোগ । 
কুডে ঘবে বাস, খাটপালক্কের আশ। 

সোনাব পাথরবাটি। 

ছেঁডা কীথায়শুয়ে লাখটাকাব স্বপ্ন দেখা। | 
কেউটে ধবতে ন! পারলে হেলে ধরব । 

কেথাকাব জল কোথায় গভায় । 

খে।শ খববের ঝুটোও ভাল । 

গাল বাডিযে চড খাওয়া । 

গেঁষো যোগী ভিথ পায় না । 

গেডা কেটে অ!গায় জল ঢাল] । 

ঘুঘু দেখেছ ফাদ দেখনি। 
ঘোড়া থাকলে চ।বুকেব ভাবন|। 

চাপ পডলেই বাপ। 

চোখ বুজলেই অন্ধকার । 

শুড়ীব সাক্ষী মাতাল। 

ছু চ হয়ে ঢোকে, ফাল হয়ে বেবোয়। 

জল দিয়ে জল বাব করা। 

ঢাল'নাই,তরোয়।ল নাই নিখিরাম সর্দার। 

ঢে'কি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে। 

নূন খাই যার, গুণ গাই তার। 
বাড!ভাতে গিঙ্লিপণ।। 

লেবু কচল।লে তেতো হয়। 

পড়শীর মুখ, ন! আরশীর মুখ। 

পুরুষের দশ দশা, কখনে! হাতী, 
কখনো মশা । 

পাঁচ ফুলে সাজি ভরা । 
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'তোর শিল তোর নোড়া, পাথরে পাঁচ কিল। 

দশের লাঠি একের বোবা। পীরের কাছে মামদোবাজি। 
দুধ কলা দিয়ে সাপ পোষা । পেটের ভিতর হাত-পা জেধোয়। 

ছুধেব সাধ কি ঘোলে মেটে ? বঙ্জ আটুনি ফস্বা গেরো। 
ছুষ্ট গরুব চেয়ে শুন্য গোয়াল ভাল। বড গাছেই বড লাগে। 
ধবি মাছ না ছু'ই পানি। বড মাছেব কাটাও ভাল। 

ধর্মের কল বাতাসে নডে। বাশবনে ভে"ম কানা । 

ধর্মের ঢাক আপনি বাজে । বাঘে ছু'লে আঠাব ঘা। 
ধান ভানতে শিবেব গীত । যাব কম তার সাজে, 

ন-মণ তেলও পুডবে না, অন্ত লোকে লাঠি বাজে। 

রাধ।ও নাচবে না। ক।রও পৌষ মাস, ক।রও সর্বনাশ 

নাও পর গাড়ী, গ।ডী পব নাও। সবুবে মেওয়া ফলে। 

নাচতে দাড়িযে ঘোমট। টান] । কয়লা না ছাড়ে ময়ল] ৷ 

অনভ্যাসেব ফোৌট। কপাল চডচড কবে ।, যত গর্জে, তত বর্ষে ন!। 

অতিবুদ্ধির গলায় দরডি। পেটে খেলে পিঠে সয় । 

চোবা না শে।নে ধর্মেব কাহিনী । আঘদাব ব্যাপারীর জাহাজ্জের খবৰ । 

লাগে কডি, দেবে গৌঁবী সেন। পাপে ধন প্রায়শ্চিত্তে যায়। 
যাব ধন তাব নয, নিপোয় মারে দই। যেখানে খ[ঘের ভয়, 
অতি লোভে তাতী নষ্ট। সেখানেই সন্ধ্যে হয়। 

১১. প্রয়োগ বৈশিষ্ট্য 
ভিন্ন ভিন্র ভাষার প্রকাশভঙ্গী ভিন্ন ভিন্ন রকমের । বাঙ্গালাব প্রকাশভঙ্গীর 

মধ্যেও তাহার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। তাহার এতটুকু ব্যতিক্রম হইলেই 
বচনা দুষ্ট হইবে । “নিজের চবকায় তেল দাও, এটি হইল একটি প্রয়োগসিদ্ধ 
বাক্য । নিজের কাজে মন দাও--এই অর্ধে ই ইহাব ব্যবহার । কিন্ত এ নির্দিষ্ট 

অর্থ বুঝাইবার জন্য যদি কেহ বলেন, নিজের যন্ত্রে তেল দাও, তাহা 
হইলে বাগ.ভঙী সঙ্বন্ধে তাহাব অজ্ঞতা প্রকাশ পাইবে । বিশেষ অর্থে বিশেষ 
শবের ব্যবহাব প্রচলিত হইয়া গিয়াছে । জল শব্দের বিশেষণ জনুহ্া ব! 
জোলো। জোনঘো শষোর অর্থে জলমিশ্রিত বা তরল। যেমন--জোলো, 
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দুধ, জোলো! হাওয়া। কোন কোন আধুনিক লেখকের রচনায় 'জোলো পাখী” 
এরূপ প্রয়োগ পাইয়াছি। এখানে “জোলো” শব্ধকে জলচর অর্থে ব্যবহার করা 

হইয়াছে । এইরূপ প্রয়োগ রীতিসম্মত নহে। 
পদের অযথাবিস্তাসের ফলেও বাগ ভঙ্গী দোষযুক্ত হয়। “ভাইবোন”, “গাছ- 

পাথর “আকাশপাতালঃ, "ালচলন+, 'সীতারাম” "বরকনে” “দেওরভাজ' প্রভৃতি 

দৃষ্টান্তে শব্ধের যে ক্রম আছে, তাহাই রীতিসিদ্ধ। “তাব বয়সেব গছপাথর 
নাই'--এই বাক্যটিকে যদি কেহ পবিবতিত কবিয়! লিখেন, “তার বয়সের 
পাথরগাছ নাই, তাহ! হইলে অর্থগ্রহণে বাধা তো হয়ই, শুনিতেও খার।প লাগে। 

ভাষাকে সরস ও ত্ুমাজিত করিতে হইলে সবপ্রকাবের অসংগতি বর্জন 

করিতে হইবে । সাধাবণতঃ এই সকল অসংগতি দুষ্ট হয £ 
১, সাধু ভাষা ও চলিত ভামার মিশ্রণ। যেমন,--্যদি কেবল ইংরেজকে 

বাংলা শিখাইবাব জন্তই বাংল! গ্ভের ব্যবহাব হইত, তবে সেই মেকি বাংলাব 

ফাকি আজ পর্যস্ত ধরা পভিত ন11%--এই বাক্যেব সবটুকু ঠিক বাখিষা যদি কেবল 
“পড়িত” শব্েব স্থানে “পভত' কব! হয় ত।হা হইলেই ভাব বিশুদ্ধি নষ্ট হয়। 

২, বিশ্তুদ্ধ সংস্কৃত শব্বেব সহিত দেশজ কথাব যথেচ্ছ সংমিশ্রণ । যেমনঃ 

শবপোডা, মডাদাহ, ভিখ যাচ.ঞ1 কৰা» কর্ণ মলিয়! দেওয়া । 

৩, অলংক।ব প্রয়েগে অনবধাণতা | যেমন,-'জ্ঞান!ঞন শলাকাব স্পর্শে 

যিনি অজ্ঞান অন্ধকার বিদূরিত কবেন সেই গুরুদেবের চবণকমলে নমক্কীর। 

বাক্যটি শুনিতে ভাল হইলেও বিশুদ্ধ হয় নাই। কাবণ অগ্রন'লাক।র দ্বারা 

অদ্ধকার দূর করা যায় না। হয় বলিতে হইবে 'জ্ঞান প্রদীপের দ্বাবা অজ্ঞান- 
অন্ধকাব দৃবীভূত কবেন, নতুবা বপিতে* হইবে 'জ্ঞানাগুণশলাকাম্পর্শে চক্ষু 

উন্মীলিত করেন ।” 

অক্ষম এবং অনবহিত বেখকের রচনায় এইরূপ অসংগতি বহুল পবিমাণে দৃষ্ট 
হয়। সতর্কতার সাহত সেগুলি পরিহার করিতে হইবে | 



প্রবেশিকা! ও স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষার 
ব্যাকরণের প্রশ্নাবলী 
[কঃ বিঃ ১৯৪৫ ] 

(১) যে-কোন তিনটির উচ্চারণ-স্থান নির্্য কব £ 

ঈ),8)উ,চ;ফ)শ। 

(২) বিশিষ্ট উদাভবণ দিয়া যে-কোনো তিনটি ব্যাখ্যা কর £ 
উদ্দেশ্য ও বিধেয় কর্ম, নাম ধাতু; প্রযেজক ক্রিয়া) তদ্ধিত প্রত্যয়) 

রূপক সমাস। 

(০) নিম্নণিখিত-যে কোনে! তিনটি বাক্যকে সরল বাক্যে পবিণত কর £ 

(ক) যাহা কবিবাব কবিষাছি। (খ) বেলা থাকিতে আসিও, নতুবা দেখা 

হইবে না। (গ) যে-বইখানি আমি কিনিযাছি, তাহা আব কোথা? পাওয়! 

যাইবে না। (ঘ) মাব আব ধব, যে কে|নে! কথ| শুনিবে না। (ও) তিনি ক্রুদ্ধ 
হন বটে, কিন্তু অধিকক্ষণ ক্রোধ থাকে না। (5) সে দোষ কবে নাই, তথাপি 
তাহাব শান্তি হইল। 

(৪) নিম্নলিখিত শব্দগুলিব যে-কেনে! ছুইটি লইয়! প্রত্যেকটির অর্থ বিশ্লেষণ 
করিয়৷ এক একটি বাক্য বচনা কব £ 

দোহ|বা ' বাতকানা ১ বগটা ১ নেই-আকডা ১ হাডহাবাতে। 
(৫) অনুক্ত পূবণ কর: তুমি--গিয়| গুরুজনদিগেব---কবিবে ; 

সপত্বদিগেব----প্রিয়সধী প্যবহার-+-_) সৌভাগ্য গর্বে--হইবে না। 
মহিল।ব! এইবপ ব্যবহারিণী হইলেই গৃহিণী পদে প্রতিঠিতা , বিপরীত- 
কারিণীর! কুলেব---॥ 

(কঃ বিঃ ১৯৪৬) 

(১) নিয়লিখিত পর্ণগুলিব মধ্যে যে-কোনো তিনটির উচ্চারণ-স্থান নির্ণয় 
কর, এবং ইহাদেব উচ্চারণ সম্বন্ধে মন্তব্য লিধ : 

এঠ ও)চ৮ 7) জ। 

(২) উদাহরণ দিয়া নিয়লিখিত সংজ্ঞ[গুলির মধ্যে যেকোনো তিনটির 

ব্যাখ্যা কর: , 

হসগ্ত ? লুপ্ত অ-কার 7 য়-্্রতি ) বিপ্রকর্ষ। 



১৪২ বগভারতী 

(৩) যে-কোনো তিনটি পদের সন্ধি বিচ্ছেদে কর উল্লেখ, উত্তমর্ণ» 
হিতৈষী ঃ মনাস্তর ; প্রাতরাশ ; গবাক্ষ । 

(৪) যে-কোনো তিনটি পদেব সমাস ভাঙ্গিয়া লিখ এবং সমাসের 

নামোল্েখ কব £ 

অগিভয় ; বাজাবাদশ।, ভ্রাতুন্পুত্র ; ভিক্ষান্্ , তেমাথ!, ভাক্তাবসাহেব । 
(€) অনুক্ত পূরণ কর ঃ সাধু-_চলিতে--এ পৃথিবীতে--সময়ে নিন্দাঁ_ 

হইতে হয় এবং--বপ কষ্টে-হষয। যাহারা মান্থুষ-_-ভগব।নকে--ভযষ করেন, 

তাহারা--আমাদিগের মধো পাগল--পরিচিত হন । 

(৬) শুদ্ধ কবিয়া লিখ £ 

হব জন্মধাধষিক উপলক্ষে তিনি বছ ব্যযষে একটি সাংঘ।তিক ভেোজনেব 

আয়োজন কবিয়/ছিণেন। সময় সংক্ষেপ বলিয়া আপ্রাণ চেষ্টা সত্বে আমার 

যাইবার সাবকাশ হইল ন|। বাত্রি প্রভাত হইতে না হইতেই তাহার পাশ্থে 

ছুটিলাম। 

৭) নিক্নলিখিত ন্বভাধিতেব মধ্যে ঘেকোনো দুইটিব অন্তনিহিত ভাব 

বিবৃত কর £ 

দ্বশচক্রে ভগবান ভূত , ভিক্ষাব চা'ল কাড়া অব আকাড়!, দশের লাঠি 
একের বোঝা , ভাগ্যবানেৰ বোঝা ভগবান বহেন। 

[কঃ খিঃ ১৯৪৭] 

(১) নিম্নলিখিত সংজ্ঞ।গুলিৰ মধ্যে মেকোনে দুইটির অথ নিক্ষপণ কব, 

এবং যে যে বণের এঁবপ সংজ্ঞা হইতে পাবে, সেগুলির উল্লেখ কর £ 

ক্-তালব্য বর্ণ, দৃস্োষট্য বর্ণ, অনুনাসিক বর্ণ ; অস্তস্থ বর্ণ, উদ্ম বর্ণ । 

(২) তৎসম, তত্ভণ, দেশী ও বিদেশী শক--ইহার্দেব প্রত্যেকটিব একটি 

করিয়৷ উদ্াহবণ দিয়া বাক্য গঠন খব। 

(৩) বিশিষ্ট উদাহরণ দিয়া যে-কোনো! ছুইটিব ব্যাখ্যা কব £ 

যৌগিক শব্ধ , যেগরঢ় শবা , উপপদ্ সমাস ; গৌণকম + নামধাতু। 
(৪) নিম্নলিখিত শবসমূহ হইতে যে-কোনো তিনটি গুচ্ছ বাছিয়া লও এবং 

এঁ শন্দগুলির অর্থগত প্রভেদ বুঝা ইয়া দাও £ 

আ কিক--আঙ্গিক, অবদ।ন--অবধান, নিধান-নিধান। বশ 

বরা । স্ব-স্ব? দেয়--ধ্যেয়। 



প্রশ্নারলী ১৫৬ 

(৫) নিম্নলিখিত বিশিষ্টার্থক বাক্যাংশগুলির যে-কোন! তিনটির অর্থ বুঝাইয়া 

এক একটি বাকা রচনা কর ঃ 

সাত-সতেবো ) বভ মুখ, ঠোঁট কাটা, চিনির বলদ; পোয়া-বাবো; 

ডুমুরের ফুল। 
(৬) নিম্নলিখিত বিশিটার্থক ব বাক) ব1 বাক্যাংশগুলির যে-কোনো ছয়টিকে 

গ্রহণ কৰ এবং প্রত্যেকটিকে একপদে সংহত কব £ | 
যাহ।ব মঘতা নাই, ধিনি শত্রকে বধ কবিয়।ছেন , যাহা পুবে কখনো 

দেখ! যায় নাই, ফাহ|ব পত্বীবিয়োগ হইয়াছে, যাহার ভাতেব অভাব আছে 
যাহা! উভিয়া যাইতেছে , খেলায় যে পট, কাঠের ছাবা নিমিত ১ পা হইতে 
মাথা পর্ষস্ত ; বন্দেবন্তেব অভাব । 

[ কঃ পিং ১৯৪৮ ] 

(১) নিম্নলিখিত শব্ধ গুলব মধ্য হইতে যে-কোনো ছষটিব স্ৃত্র নির্দেশ করিয়। 

সঞ্ধি বিচ্ছেদ কব £_-নীবব, অন্যোন্ত, তদ্দিত, মহৌববি, ঢাবেশ্ববী, চবণা মৃত, 
নিঙ্গম্, আচ্ছন্ন উচ্দ্বাস। 

(২) কত প্রত্যয় ও তদ্ধিত প্রতায়ের মধ্যে কি পাথক্য আছে, তাহা দৃষ্টস্থ 
দিয় বুঝাইয়া দাও। 

(৩) বাকোব উদ্দেধ ও বিধেয় কাহাকে খলে? শিম্নলিখিত খাক্যগুলিব 

যে-কোনো! তইটিব খিধেয় সম্প্রসাবিত কব £ 

(ক) শবৎ আজ বক্তৃতা কবিবেন। (খ) “14 ফিবে সে অরণ্য ।" 
(গ) কৃষক ধান কাটিতেছে। (ঘ) ষ। মংগল' অভিনীত হইবে । (ড) 
রাজবাডীব মঠ বন্ধ হইয[ছে। | 

(৪) বাঙ্গ, দ|ব, আবী, হঠ্ট-প্রতায় শিষ্পন্ন শব্ধ দিষ। পকা রটনা কৰ। 

ইভাদেব মধ্যে যেকেনো তিনটি প্রত্যয় দিয়। তিনটি খক্য রচন। করিলে 

চলিবে । 

(৫) ণিজন্ত ও সণন্ত ধাতু কি কখিয়া নিশপন্ন হয়? উভয়ের মধো অথে ণং 
রূপে কোনে। পার্থক্য আছে কি? দৃষ্টান্ত ঘর। বুঝাইয়া দ]9। 

[ কঃ বিঃ ১৯৪৯ ] 

" (১) বিভক্তি কাহাকে বলে? শিশ্বর তোমার পবিশ্রমের পুরস্কার দিবেন ।' 

এই বাক্যে কোথায় কোথায় বিভক্তি বসিয়াছে, তাহা দেখাই! দাও। 



১৪৪ বঙগভারতী 

(২) গরম ছুধ অনেক উৎকট রোগে হুপথা'--এই ঝাক্যটিতে বিশেষণ 

পদ কোন কোনটি, তাহা! দেখাইয়া দাও। তুলনা বুঝাইতে গেলে কি কি বিভক্তি 
হয়, তাহার দুইটির উল্লেখ কর। 

(৩) পনা” “আনি” 'আলি', 'খোর*-এই চারিটির মধ্যে যে-কোন তিনটি 
প্রত্যয দিয়া তিনটি শব রচনা কর, এবং বাক্য রচন! করিয়া রচিত শব্দগুলির 

প্রম্ন্গ দেখাও । 

(৪) নিম্নলিখিত শবগুলিব যে-কোনো! তিনটিব স্ত্রীপ্রত্যয়ে নিম্পন্ন রূপ লেখ, 
এবং তাহা দিয়া বাক্য রচনা কব £ 

অভ।গা, সোহ।গ, জেঠা, বাঘ, মহারাজা । 

(৫) বহুত্রীহি সমাস কাহ।কে বলে? সমান।ধিকবণ ও ব্যধিকরণ বহুত্র/হিব 

পার্থক্যটি ব।কা রচন। কবিয়া বুঝাহয়৷ দাও। 

বেচাল, অন্তর্জলি, জণবাদা, ফুলবাবু-- ইহাদের কোনটির কি সমাস হইয়।ছে, 
তাহা বল। 

[ কঃ বিঃ ১৯৫০ ] 

(১) উদাহরণ সহ যে-কোনো! চাবিটি সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা কব ঃ 
স্পর্শ বর্ণ, মৌলিক ও যৌগিক শব্দ, সমীকবণ, ক্মলুক সমাস। 

(২) তদ্িত প্রত্যয় কাহাকে বলে? একটি সংস্কৃত, দুইটি বাংলা এবং একটি 

বিদেশি তদ্ঘিত প্রত্যন্েব ছাবা সবসমেত চারিটি শব গঠন কব, এবং সেই চাবিটি 
শব্ধ অবলম্বনে চারিটি বাক্য বচনা কব । 

(৩) নিম্মলিখিত বাক্যগুলির অন্তর্গত মোটা-হরফে-লেখা শব্গগুলির মধ্যে 

ছয়টির ব্যাকবণগত বৈশিষ্ট্যের সংক্ষেপে আলোচনা কর। 

(ক) তার কথ! শুনে মনটা একেবাবে বিষিয়ে গেল। খে) যেখনে 

বাষের ভয়, সেইখ[নেই রাত হয়। (গ) বৈশাখ মাসে আম পাফে।' 
€ঘ) গোলমাল না কবে বে পড। (৬) সে তখন ঘুমে অঘোর। 

(5) পড়ন্ত বেলায একবার এসে1। ' (ছ) ঈশ্বরীরে জিজ্ঞাজিল ঈশ্বরী পাটনী। 

(জ) রাস্তায় তার সঙ্গে চোখে চোখি হয়ে গেল। (ঝ) নাই মামার চেয়ে 
কানামাম। ভাল । 

(৪) এ বিভক্তি বাংলা কোন কোন কারকে প্রযুক্ত হয়? প্রত্যেকটিরই 
ছুইটি করিয়া দৃষ্টান্ত দাও । 
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(৫) যে-কোনো চারিটি বাকা সংশোধনের কারণ নির্দেশ পূর্বক শুদ্ধ 
করিয়া লিখ £ 

(ক) ফুটে ফুপ আমাদের কানন প্রাংগণে। (খ) তোমাতে এত ভঙ্ব 
কিসের, তুমি কি আমার শিরক্ছ্্দে করিবে? (গ) আর বুঝিয়া ব্যয় কবিতে 
না পারিলেই শেষে ছুঃখ প/ইতে হয়। (ঘ) যদিও তিনি সক্ষম, কিন্তু তিনি দায়িত্ব 
গ্রহণ করিলেন না । (ও) দীর্ঘনুত্র লোক কাজের চাপ পঙিলে চোখে হলুদের 

ফুল দেখে । (চ) আমাদের পূর্বপু্ষের কীতিদমৃহ লোপ হইয়াছে। 
ছ) নিরপরধীকে শাস্তি দিম! কাহাব কি লাভ হইবে, জানি ন1? (জ) যেব্যক্কি 

পরের মুখের খাস্ত কাড়িয়। লয়, সে পশ্বাধম | 

(৬) “কাচা ও “মুখ এই ছুইটি শব্দেব প্রত্যেকটির চারিটি বিশিষ্ট ব! 

রীতিসিঞ্জ প্রয়োগ অবলগ্ন করিয়া সর্ববমেত আটটি বাক্য রচনা কর। 

[ কঃ বিং ১৯৫১ ] 

(১) উদাহরণ-সহ যেকোনো চারিটি সন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা কর £ 

যৌগিক স্বব? অর্কতৎসম শব্ধ, অন্ত কর্তা, সামীপ্যাবিকরণ। প্রয়োজক ক্রিয়া; 
ক প্রত্যয় ; ছিগু সমাস , আদেশ। 

(২) সংক্ষেপে সুত্র উল্লেখ পূর্বক যে-কোনো চারিটির সপ্ধি বিশ্লেষণ কর £ 

অন্বেষণ, পৃছ্যাল্েখা, নীবক্ত চতুক্ষেণ, উদ্ধতি, গায়ক, উচ্ছংজ্খল। 

(৩) যে-কোনো চাবিটির ব্যাসবাক্য উল্লেখপূর্বক সমাস নির্ধারণ কর £ 
লাঠিখেলা, চোখেদেখা, ধরযা ত্রী, হরবোজ, গরমিল, রাঙামূলো, চোখাচোখি । 

(৪) যুক্তিসহ যে-কোনো পাচটিকে প্রয়োজনস্কলে শুদ্ধ কর অথদা সমর্থন 

কর: ষুগ্নয়ঃ চরচোস্য, বিশুদ্ধিতা, ভাগ্যমস্ত, সরুতজ, আহরিত, সাধ্যায়ত্ব, 
মহিমাময়, ছাত্রগণেরা | 

(৫) চারিটি সংস্কৃত উপসর্গযুক্ত এবং ছয়টি বাঙলা উপসরগুক্ত শবের 

উল্লেখ কর। . * 

নিম্নলিখিত শব্ষগুলির যে-কোনো পাঁচটি শৰের প্রক্কতি প্রত্যয় নির্ধারণ কর £ 

ঢুলী, ধেনো, বাশবী, হাঘরে, বাতিক* ঘরামি, সাপুভে, দীঘল । 

(*) নিয়োদ্ধৃত অন্চ্ছেদরটিতে ঘথাষথ ছেদ্চিহ্ু ব্যবহার কর ঃ 
“ইন্জ্র খুসী হইয়া বণিল এই তো! চাই কিন্তু আন্তে ভাই ব্যাটারা ভারী 

পাজী আমি বাউ বনের পাশ দিয়ে মন্কাক্ষেতের ভিতর দিয়ে নৌক] এমনি. বার 
করে নিয়ে যাব যে শালার! টে্ও পাবে না আর টের গেলেই বা! কি ধরা কি 
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সুখেব কথা? দেখ, শ্রীকান্ত কিচ্ছু তয় নেই ব্যাটাদের চারখান! ভিডি আছে বটে কিন্ত 
যদি দেখিন্ ঘিবে ফেললে! বলে আর পালাবার যো নেই তখন ঝুপ করে: লাফিয়ে 
শ্রডে এক ডুবে যতদূর পারি গিয়ে ভেসে উঠলেই হল ।, 

[ সেং বোঃ ১৯৫২ ] 

(১) উদাহরণপসহ যে-কোনো চারিটি সম্বন্ধে টীকা লেখ £ 

মহাপ্রাণ বর্ণ, তত্ভব শব্ধ, অনুমর্গ ব। বর্মগ্রবচনীয় অব্যয়। কর্ণকর্তৃবাচ্য, 

পুর/ঘটিত ভবিষ্যৎ, বিদেশী তদ্ধিত, ক্রিযাবিশেষণ। 

অথ্ব! 

কত্প্রহায় কাহাকে বলে? ছুইটি সংস্কৃত কৃদন্ত শব ছুইটি বাওল! কৃদস্ত এক 

হ্বাব! মে'ট চাবিটি বাক্য গঠন কৰ। 

(২) (ক) ভইতে উড পধস্ বাক্য গুলিব অন্তর্গত চিহিত শব্ধ গুলিব দে-বে।নো 

তিনটির ক।বক শির্ণঘ কব এবং অবশিষ্ট বাক্যগুলিব মধ্যে চিহ্নিত যে কেনো 
চারিটিব সমাস ( ব্যাসবাক্য সহ ) নির্ণয কব £ 

(ক) বুলবুলিতে ধান থেষেছে। (খ) ছোটমুখে বড কথা ভ।ল 
শেনায় না। (গ) আন্ধজনে দেহ আলো। (ঘ) হালে পানি পায় 

যাচ্ছে না। ($) ঘর পালিয়ে কোথায় গেছিলে? (5) চবকাব ঘর্ ঘর্ 

বস্তিব ঘর ঘর। (ছ) তোমাব দেখছি জোরবরাত। (জ) এমন লে।ক- 

দেখান কাজ না কবা ভাল। (ঝ) কলেছ"ট। চাল খেয়েই তো! অস্থথ 
করেছে । (ঞ) বেগতিক দেখে লেকটা পালিয়ে গেল। (ট) আজ সেই 

ত্বৃতিমন্দিরের ঘার খোল। হবে। (5) আয় রে পাখী লেজঝোলা। (ও) 
গ্বায়ে-পড়া মানুষ আমার ভাল লাগে না। 

অথব! 

যুক্তি দেখা ইয়! যে-কোন ছয়টিকে শুদ্ধ কর £ 

নবাঙ্গীন, পরিস্কার, স্থায়ীত্ব, মহত্ব, এতদাঞ্চল, এক্যমতা, নিংস্বার্থপর, 
বাখেশ্ববী, প্রজ্ছলিত, সমৃদ্ধশালী, ম।ধুরিমা । 

(৩) নিম্নলিখিত সবল বাক্যগুলিকে যৌগিক বাক্যে এবং যৌথিক বাক্যগুলিকে 
সরল বাক্যে পবিণত কর £ 

(ক পরিশ্রমী ব্যক্তি জীবনে কখনও ছুঃখলাভ করে না। 

(খ) জ্ঞানী বলিয়াই তিনি বিনয়ী ছিলেন। 
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€গ) অনেক দেশ ঘুরিষ! নিজের জন্মভুমিতে ফিরিলাম । 

(ঘ) লজ্জাবশতঃ লোকটি কথা বলিতে পারিল না। 

(ও) তীহার ধনেব অভাব নাই, কিন্তু কাহাকেও কিছু দান করেন না। 

(5) আর লাভেব আশা নাই, একেবাবে বাড়ী ফিবিতে হইল। 

ছে) তিনি নত্যেব পৃজ্জারী, এইজন্য তিশি জগতে সবত্র আদৃত। 
(জ) হয় কাজ কর, না হয় সবিয়া পড | 

অথনা 

নিয়লিখিত ব।ক্য গুলিকে পবোক্ষ উক্তিতে পবিবর্তিত কর £ 

বিপিন ক্রোধভরে বধলিষাঁ উঠিলেন, “বৌঁঠানেৰ |ইকে নিষে আজ কি 
কাণ্ড বাধিয়ে বসে আছ? আজ বৌঠান আম।ক্কে না হক দশটা বাজে কথা 
শুনিয়ে দিয়েছেন ।” 

হেম|ঙ্গিনী শ্রান্ত কে বপিল, «“.বীঠান কাদের কথা কবে বলেন? 
আন্রকেই কি শু বাজে বথা শুনিয়েছেন ?” 

বিশিন বলিলেন, “আজ তিনি ঠিক্ক কথাই বলেছেন । কনে তোমার এই 
ভাব যাঁবে ?” 

হেমর্দিনী বলিল, “আম্।ব স্বভাপ যাবে মব্ণ হলে, তাব আগে নয়। 

মা, আমাব কে।লে ছেলেপিলে আছে, ম।থ।ব উপব ভগবান আছেন ।* 

[ সেঃ কোঃ ১৯৫৩ ] 

(১) উদ্াহবণলহ যে-বোনে! পাগটিব সম্বন্ধে যহা জান তাহা সংক্ষেপে 

লেখ £--তালবা বর্ণ, তং্সম শব্দ, বণ[গম, বাঙলা উপসর্গ, ভাববাচ্য, অনুক্ত 

কর্তা, ণিজন্ত ক্রিষ।, দ্বিগু সমাস, বপক কমধাবয় সমল । 

অথবা 

বাঙলা শব্দকে পুংলিঙ্গ হইতে স্ত্ীলির্ধে পবিদ্তনেব যে নিয়মণ্তুনি বহিযাছে 

যথোপযুক্ত উন্াহবণলহ তাহাব যে কে।নো প|চটি শিধষের উল্লেখ কব। 
(২) নিম্নলিখিত বাক্যগুলিব অন্তর্গত চিহ্ত শব্গুণিব মধ্যে যেকোনো 

ছয়টি সম্বন্ধে ব্য[কবণগত টীকা লেখ £ 

(ক) আত্মত্যাগের বন্থ আদর্শ এখন জাজল্যমান। (খে) পাখরের 

বাটিটি ভার্গিযা গেল । (প)ট তোর যা ইচ্ছে কর গে । (ঘ) খেলতে 
এসে কেন হাতাহাতি করছ? (৪) লোকট! নাকেমুখে কথা বলে। 
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(চ) আমি থাকিলে লে|কটাকে ছ্ুতিয়ে ল্ঘ! করে দিতুম। (ছ) মরি মরি! 
নদীতীর, আব্ধ কি শোভাই ধারণ করিয়াছে। (জ) তর্কে বিরত থাকাই 
ভাল। (ব) বম্ঝমূ। (4) হুষ্িতে হষ্টিতে দেশ পচে গেল । 

অথবা 

নিয়লিখিত শব্গুলির মধ্যে যে-কোনো! ছয়টি শব্যে কি অর্থে কি প্রত্যয় 
ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা নিদ্ধারণ বর £ 

বৈচ্জ্যি, ঘ্াশরথি, জমিদার, শুশ্রসা, চল্তি, বাঁষিক, জ্যাঠামো, মেয়েলি, 

বড়াই, ঘরোয়] । 
(৩) নিয়লিখিত বিশিষার্শবোধক বাক্যাংশের ভিতর হইতে যে-কোনো 

তিন অর্থ বুবাইয়৷ দিয়া তাহাদের অবলম্বনে তিনটি বাক্য রচনা করঃ 

শিমূল ফুল, বর্ণচোরা স্থখেব পায়র। মাটির মানুষ, বাহুর দশা, জিলিপিব পেচ। 

অথবা 

শূন্স্থান পূর্ণ কর ঃ 
তখন ক্ষীণ চন্্র----স্যায় যায়। চাবিদিক-_----হ্ইয়া আসিতেছে। 

----সাড়া শব নাই।----গ্রাঙ্ছণে চারিদিকে ভিত্তির----পড়িয়াছে। ক্রমে 

সেটুবুও--_-গেল। 

[ সেঃ বোঃ ১৯৫৪] 

(১) অধিকরণ কারক কাহাকে বলে? অধিকরণ কারকের মধ্যে প্রধান 

তিনটি প্রকাবের উদ্বাহরণসহ উল্লেখ কব। উদ্দাহরণ দ্বারা অধিকরণ কারকে 

এই ছুইটি বিভক্তিব প্রয়ে'গ দেখাইয়া দাও £ 

(ক) অধিকরণে -শৃন্ত বিভক্তি ; (খ) অবিকবণে--“ভে” বিভক্তি । 

অথবা 

বছত্রীহি সমান কাহাকে বলে ?. বহুব্রীহি সমাসের নিম্নলিখিত প্রকার- 
গুলির মধ্যে যে-কে|নে৷ চারিটি উদাহরণসহ বুঝাইয়! দাও £ 

(ক) সমানাধিকরণ বহত্রীহি, (খ) ব্যাধিকরণ বহুব্রীহি, (গ) ব্যতিহার 

বহতীহ, €ঘ) যধ্যপদলোপী বহুব্রীহি, ($) নঞর্থক বন্ত্রীহি, (5) অলুক্ 
বহুত্রীহি। 



প্রধীবলী ৯৪৯ 

(২) উদ্দাহরণপহ যে-কোন চারিটি বুধাইয়া দাও ঃ 
অল্পপ্রাণ বর্ণ ঃ কারের বিশুদ্ধ এবং বিকৃত বা বিবৃত উচ্চারণ ; তন্তব 

শব্ম; বিসর্গ সন্ধি) সমষ্টিবাচক বিশেম্ত ; শবের দ্বিতঘবারা বহুবচন? অনন্থয়ী 
অব্যয়। 

অথব। 

“আছ+ ব! “শো” ধাতুর সাধু ভাষায় ও চলিত ভাষায় প্রথম পুরুষ একবচনে 
নিয়লিখিত কালের রূপ দাও £ 

(ক) ঘটমান বর্তমান, (খ) পুরাখঘটিত বর্তমান, (গ) নিত্যবৃত অতীত, 

(ঘ) পুবাঘটিত অতীত। 

(৩) নিয়লিখিত চিঠিখানি শুদ্ধ কবিয়! লেখ : 

ন্নেহের জ্যোতীব্্, 

তোমার পত্র পাইযাছি। ভোযার পিতৃদেবের স্বাস্থ ভাল থাকিতেছে না, 

এবং বিশেষ শুশ্রয।র প্রয়োজন লিখিয়াছ ? কিন্ধু তাহার হৃদয়েব মধ্যে ঘে শোকানল 

প্রজলিত রহিয়াছে তাহাতে ব।হিবেব চিকিৎসায় আরগ্য লাভ করিবেন কি? 

'আশা করি তোমার সগ্ধজাত শিশুটি ভাল আছে। ইতি-__ 
আশীবাদক 

শ্লীফণীভূষণ দে $ 

অখবা 

নিয়পিখিত শবগুলির মধ্যে যেকোনো সাত্টিকে অবলম্বন করিয়া সাতটি 

বাক্য রচন। কব £ 

আবিল, উপযোগিতা, কবুল্গ, জীর্ণভিতি, দিলদরিয়া, দ্বিধাগ্রন্ত, নিরবকাশ, 

'বাগঞ্জাল, যাযাবব, মুখর, ভঙ্কুব। 

[ সেঃ বোঃ স্পেশাল ১৯৫৪ ] 

(১) দৃষ্টান্তসহ বে-কোনো পাচটির লক্ষণ নির্ণয় কর ঃ 

নামধাতু $ ব়শব / ণিহস্তক্রিয় ? প্বর-সঙ্গতি + বিপ্রকর্ষ ; ভাববাচ্য ? যৌগ্সিক- 

ক্রিয়া; তন্ভব শব্ধ। ॥ 

অথব] 

"সমস্ত পদ* বলিতে কি বুঝা? 'ব্যাসবাক্য? বা 'বিগ্রহবাকা* কাহাকে বলে? 

ব্যাসবাক্যসহ নিমললিখিত যে-কোনো ছয়টি শবের সমাস নির্ণয় কর £ 



পিকে বঙজভারতী 

জয়ান্ধ , জনপিছু ; নিশ-কালো ; কোলকুঁজে ?' আগাগোড়া ; ডাকমাশুল। 

চীলাকচতুব  গ্রামান্তর ; ধামাধরা ; পিছপা । 

(২) নিম্নলিখিত যে-কোনে! পীঁচাটির বিপরীতার্থক শব্ধ ব্যবহার করিয়া পাঁচটি 
বাক্য রচনা কর £ 

সন্ধি; স্থাবর ; সমষ্টি, ব্যর্থ; শুগ্ক) আবধিভাব , আরোহণ , অগ্রজ; বাগ। 

অথব। 

নিয়লিখিত যে-কোনো পাচটিব সন্ধি বিচ্ছেদ কর £ 
,* প্রাতরাশ ঃ মনোহব ' উত্তমর্ণ; প্রৌঢ় ঃ নীরব ; গবাক্ষ? সংস্কৃত, আশ্চর্য্য? 
উচ্ছাস। 

(৩) সাধিত শব্ধ কাহাকে বলে। কৎ এ তন্বিতেব পার্থক্য নিকপণ কর। 

কৎ্-প্রত্যয়াস্ত ও তদ্ধিত-প্রতায়[স্ত তিনটি খাটি বাঙল। শব্দেব উল্লেখ কব। 

| অথবা 

বাক্যেব উদ্দেশ্য ও বিধেয় কাহাকে বলে? নিয়লিখিত বাক্য তিনটির উদ্দেশ্ট 

1ও বিধেয় অংশ প্রপারিত কর £ 

(ক) বাগানে ফুল ফুটিযাছে। 

(খট রাম অযোধ্যায় ফিরিষা আিলেন । 

(গ) জন্মডূমিব তুল্য স্থান আব নাই। 

[ সেঃ বোঃ কম্প/্টমেন্টাল ১৯৫৪ ] 

€১) নিয়রেখ। পদগুলির মধো যে-কোনো ছয়টিব ব্যাকব্ণগত বৈশিষ্ট্য 

বিচার কর ঃ 

(ক) রক্তমাংদের শবীবে আব কত সয়। (খ) বুলবুপিতে ধান 
খেয়েছে। (গ) এ যেন গঙাজলে গঙ্গাপূজা। (ঘ) আপছে রখিবার 
আমি তোমাদেব ওখানে যাবো । (ও) চবকাব ঘর্ঘর্ পল্লীব ঘরঘর। (5) সে 
বেশ এক ঘুম ঘুমিয়ে নিলে। (ছ) তাব বিশাল সম্পত্তি এখন পীচভুতে 
কুটেপুটে খাচ্ছে । (জ) যেখাপে বাঁঘের ভষ সেখানেই বাত হয। 

* অথবা 

নিষ্নলিখিত প্রত্যয় গুলিব যধ্যে ষে-কোনে! ছয়টি দিয়া ছয়টি শব্ধ গঠন কব এব" 
শবগুলি পৃথক্ পৃথক্ বাক্যে প্রয়েগ কর £ 

_না, বাজ, দার,সই,গিরি+-আলি, তর (তরে! ) প্রকার অর্থে, 
ভা, মৎ (মতুপ্)। 



.ঙ্গাধলী ১৪৯, 

(২) নিরলিখিত বাক্যগুলির যধ্যে অশ্তদ্ধি থাকিলে ভাহা সংশোধন. 

করিয়া লিখ ২ 

সকলেরই মাতাপিতাকে ভক্তি করা উচিত। তাহারা আমাদের যেবপ 
হিতাকাজ্ষী সেরূপ আর কেহই নহে। তাহাদের ম্রেহ-মমতার আর ইয়ত্া 
নাই। তাহাদের শুভেচ্ছ। ব্যতীত আমাদেব কোন উদ্দেশ্যই ফলবতী হইতে 

পারে না। আমাদেব অবাঙ্গীন উন্নতিব জন্ত তাহারা প্রাণ দিতেও কুষ্ঠিত 
নহেন। 

অথব। 

নিয়ণিখিত শবযুগ্মগুলির মধ্যে যে-কোন! ছয়টিকে সপ্ধি-বন্ধ কর £ 
শ্োতঃ+বেগ» মনঃ+কষ্ট, শিবঃ+উপবি; মনঃবতুষ্টি;। তড়িৎ+” 

আলোক, পবি+উৎ্স্ক । গো+এষণা; জ্যে(তি:+বত্বঃ লীলা+4-উচ্ছল ; 

মরু+উগ্যান; তরু+ছায়া। 

(৩) ব্যাপবাক্যপহ যে-কোনো পাচটিব সমাস নির্ণয় কব £ 

তেলধৃতি, ত্রিভুবন , কোলাকুলি , মধুপ, কাপুকষ / ঘবমুখো $ হাট- 
বাছার , মনম।ঝি , দশগজ। | 

অথবা 

নিযলিখিত বাক্যাংশগুলিব মধ্যে যে-কে।নো পাঁচটি দিয়া পাঁচটি সার্থক বাক) 
রচনা কব ঃ 

কথাব কথা , মুখবাখা , জলে ফেলা , আকাশ থেকে পড।, অবণ্যে বোদন ; 
বালি বাধ » মগেব মুল্ুক; চোখেব বানি , ভবাডু?ি হওয়া । 

[ সেঃ বোঃ ১৯৫৫ ] 

€১) উদাহবণসহ যে-কোনো প।চটিব সংদ্িপ্ক টাকা লেখ £--উদ্মবর্ণ; 
স্ববভক্তি, তৎসম শব্দ? অন্ুক্ত কর্তা, গৌণকর্ম, যোগবঢ শব, ণিজস্ত ধাতু , 
কর্মকতৃবাচ্য , অলুক সমাস; নিত্যবুতত অতত। 

(২) কর্মধাবয় সমাস কাহাকে বলে? উপমান কর্মধাবয়, উপমিত কর্মবাবন্ 
ও বপক কর্মধ!বয়েব প্রভেদ উদ।হবণের সচহায্যে বুঝ|ইয়া দা৭। 

অথবা 

কৎপ্রত্যয় ও তদ্ধিতপ্রত্যয়ের পার্থক্য দৃষ্ট[ন্তেব সাহায্যে বুঝাইয়া দ।ও, 
এবং নিম্নলিখিত যে-কোন ছয়টি শব্দের গঠনে কোন প্রত্যয় কি অর্থে ব্যবহৃত 
হইয়াছে তাহ! উল্লেখ কর £ 



১৫ বজভারতী 

একলা ; মিতালি ; লাঠিয়াল ; দয়ালু ; চলত) মিশুক; ভণ্ডামি; মৃষ্দীয়ানা ; 

তামাটে? ছুরস্তপনা। 

(৩) নিম্নলিখিত যে-কোন সাতটি শব শুদ্ধ করিয়া লেখ এবং সংশোধনের 
'যুক্তি দেখাও £ 

উৎকর্ষতা, আবশ্যকীয়, কল্যাণীয়াষু, মনযোগ, 
নিরপরাধী, অন্বাদিত, মহত্ব, যুগ্ন, 
অপরাহ, অচিন্তনীয়। 

'অথব। 

নিশ্ননিখিত শব্বগুলির মধ্যে যে-কোন সাতটি বিশিষ্টার্থক শব্ধ বা শব্দগুচ্ছের 

"অর্থ লেখ এবং উহাদের সাহায্যে একটি কবিষ! বাক্য বচন! কর £ 

অরণ্যে রোদন, কুপমণ্ডুক, উত্তম-মধ্যম, তীর্ঘের কাক, 

দক্ষযজ্, পুকুবচুবি, শশাধের কবাত শিরে সংক্রান্তি, 
বক ধামিক, চিনির খলদ ৷ 

[ সে বো: ১৯৫৬ ] 

(১) উদাহরণসহ যে-কোন ছযটিব ব্য।খ্যা কব ঃ 

সর্বনামজাত বিশেষণ, পঞ্চমীর অর্থে তৃতীয়া! বিভক্তি, অনুক্ত কর্তায় বঙ্গ, 

কর্মে যী, তৃতীয়ার অর্থে পঞ্চমী বিভক্তি, সমধাতুজ কর্ম, নামধ।তু, ভবিস্তৎ কালের 
অচুজ্ঞা, অতীতকালের অর্থে বর্তমান কাল, নিন্দনীয় অর্থে উপসর্গ, খাটি বাঙলা 

সন্ধি, তন্তব শব । 

(২) নিয়ে উল্লিখিত বাক্যগুলিতে অধোরেখাঙ্কিত যে-কোন চাবিটির 

ব্যাসবাক্য দিয়! সমাসের নাম উল্লেখ কর £ 

(ক) আমি নিত্য করিতেছি ঘথাভ্য বাণী। (খ) ছুজনায় অহ্াতর্ক 
শক্তি কার বেশী। (গ) ঠেলাঠেলি ভিড করে শিশু তরুদল। (ঘ) অর্শকজন 
মুদিল নয়ন সভা! হল নিম্তব্ধ। ($) ছোট গ্রামথানি লেহিয়া লইল প্রলয় 
লোলুপ রদনা। (5) গ্গেক্ুয়াবমন সন্ধ্যা নামিল পশ্চিম মাঠ পারে। 

(ছ) সহস৷ ভুতলে পড়ি পন্মটি রাখিল ধরি প্রভুর চরণপল্প 'পরে। 

অথব! 

নিম্নে উল্লিখিত বাকাগুলির মধ্যে যে কোন চারিটিতে অধোরেখাঙ্কিত পদগ্ুলির 

স্থানে সেই অর্থে একটি মাত্র কৃদস্ত বা তদ্ধিতাস্ত পদ বসাও £ 
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(ক) ভাত্রমাদের শেষদিনে বিশ্বকর্মা পুজা হয়। (খ) ভারতবর্ষে 

দেখিবর কিছুন্ব অভাব নাই । (গ) পত্রিকাখানি ছয়মাস অন্তর বাহির 

হয়। (ঘ) মেয়েটি গৃহের ব্যবন্থা। বেশ জানে । ($) তোঘার কাছে (নদ) 
পার হইবার পয়সা আছে? (5) মহাপুরুষেরা সর্বদ! স্মরণের যোগ্য । 
(ছ) মুতিটি ফাটি তৈয়ারি। 

(৩) একটি কবিয়া পদ বসাইয়া শ্স্থান পূর্ণ কর ঃ 

আমার--সামনে-রাস্তা।-দিয়া বোঝ|ই লইয়া--গাডী চলে,---মেয়ে-- 

আটি--কবিয়া--যায়,_-কলহান্তে--ফিরে । 

অথব! 

নিম্নে উল্লিখিত যে-কোন পচটি বাক্যের বাচ্যান্তর কর £ 

(ক) বাবুব সহিত দেখা হইবে না। (খ) কি করিতেছ? (গ) তোমার 

কিচাই? (ঘ লোকটিকে সভার আন! হইল । ($) উহারা রাগ করিয়াছে । 

(চ) আমার বই ফিবাইয়া দাও। (ছ) ঘরে প্রদীপ আলাই নাই। 

[ সেঃ বোঃ ১৯৫৭ ] 

১। সমাস কত প্রকার এবং কি কি? প্রত্যেক সমাসের এক একটি 

উদ্দাহরণ দাও । 
অথবা 

নিলিখিত শবগুলির যে-কোন পাচটিৰ ব্যুৎপত্তি নিরূপণ কর £ 
দাশবঘি$ পাণ্তিত্য ; সাধুতা ; গরিষ্ঠ ; কর্তব্য ) পিপাসা $ বিনষ্ট ; উপকারী । 
২। নিম্নলিবিত শবগুলির যে-কোন চারিটির নিঙ্গাস্তর কর £ 

অনুগামিনী ১ নিরপবাধ) কর্তা; গায়ক ॥ ভাগ্যবান % চাকর) বিদ্বান ঃ 
*ঘোড়া। ও 

অথব! 

নি্ললিখিত শব্গুলির যে-কোন চারিটির সন্ধি বিচ্ছেদ কর £ 
নীরোগ ॥ বিচ্ছেদ ? মনোভব $ অভ্যুদয়; স্থচ্ছ ॥ চলচ্ছক্তি ; যাবজ্জীবন । 
৩। নিম্নণিথিত শবগুলির যধ্যে যে-কোন পাচটির অশুদ্ধি সংশোধন কর £ 

'পৌরহিত্য ? লজ্জাস্কর । ছুরাবন্থা ? জ্ঞানীগৃণ ? যষ্ঠদশ ; বাছন্যতা ; আকাংখ! ॥ 

ব্যবহার । 
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অথব! 

নিয্ললিখিত শবগুলির মধ্যে যে-কোন পীচটির বিপরীতার্থক শব গঠন কর £ 

উন্নতি, সাকার , ব্যর্থ; শাস্ত ; আমিষ ১ তিবৌভাব ; উদ্নীলন। 
৪| নিশ্নশিথ্তি সদৃশ শব্বগুলির মধ্যে যে-কোন তিনটি এব-যুগল বাছিয়া লও 

এবং তাহাদেব ভিতরকার শবগুপিব অর্থের পার্থক্য নির্দেশ কর £ 

(ক) গিরীশ, গিবিশ। (খ) গোলক, গোলোক। (গ) কৃতি, কতী। 
(ঘ)। স্বত্ব, সত্ব। 

অথবা 

নিম্নলিখিত শব্বগুলিব মধ্যে যে-বেন ছয়টি শব বাছিয়া লও এবং তাহাদের 

মধ্যে বিশেগ্তগুলিকে বিশেষণে এং বিশেষণ গুপিকে বিশেষে পবিণত কব £ 

বস্ত+ ঝগডা $ সন্ধা, চন্দ্র, কুলীন? বেকা ১ মহৎ, গম্ভীর । 

[ সেং বে: ১৯৫৮ ] 

১। কৃৎ ও তদ্ধিত প্রতায় কাগাকে 'বলে? উদাহরণসহ চাবিটি বাংলা 

কৃুত্প্রতায় ও চাবিটি বাংল। তথ্িত প্রত্যয়ে উল্লেখ কব। 

অথব। 

উদ্দাহবণসহ যে কে।ন পঁ1চটিব ব্যাখা! কব-_- 

মহাপ্রাণ বর্ণ, প্রযেঙ্কক কর্তা, গৌণ কর্ম, যৌগিক ক্রিয়া, কালাবিকরণ। 
পুরাঘ্টিত ভখিম্াৎ্, অলুক সমাস, কর্ম-কর্তৃণাচ্য। 

২। নিমের যে কোন পাঁচটি শবেব সদ্ধি বিশ্লেষ কর- 

প্রতীক্ষা, স্বাগত, উচ্ছু।স, ধন্ষটক্কাব, নীবক্ত, অন্বেষণ, উল্লেখ, উচ্ছন্ন। 

৩। নিয়ে বাক্যগুলিতে গুলাব শব্দ গুণিব মধে) যে কে।ন পাঁচষ্টিব কারক 

নির্ণয় কর--- 

পণ্ডিতে শাস্ত্র পড়ে, ব্যাম্বামে স্বাস্থ্য ভাল থাকে ; ছাত্রবা স্কুটব্গ খেলে ; 
যেখানে বাঘের ভয যেখানেই সন্ধ্যা হয়) বিপর্দে মোবে রক্ষা কব এ নহে মোর 
প্রার্থনা, জাতের তৈধী কাপড় দেখিতে সুন্দৰ, পুণ্যার্থার কালী যায়» 
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে। 
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অথবা 

নিম্নলিখিত বাক্যাংশগুধি হইতে যে কোনও পীচাটির বিশিষ্টার্থক প্রয়োগ 
“ঘেখাইয়া এক একটি বাক্য রচনা কর-- 

সোনায় সোহাগা, আকেল সেলামি, তেলে বেগুনে, ভূতের বেগার, গায়ের 
ঝাল, পাকা ধানে মই, ছাই ফেলতে ভাঙ। কুলো, আকাশের টাদ। 

৪। যে কোন পাঁচটির প্রত্যেকটিকে এক পদে পবিণত কর-- 
যে গলায় কাপড দিয়ছে, যে অগ্রে জন্মিয়াছে ঃ যাহাতে মজা আছে? 

ষে জীবিত থাকিয়/ও মৃত, যে আপনাকে পণ্ডিত মনে করে; যাহার ভাতের 
অভাধ আছে যাহা সহজে ভাঙ্গে, যাহা পুবে কখনও শোনা যায় নাই। 

অথবা 

নিম্বোদ্ধত অংশে অশ্ুদ্ধিগুলি সংশোধন কব-- 

এ কথা সত্য যে আমাদেব বহু কুসংক্জাব আছে। সমাজ দেহে ইহাদের 
কদর্জ অবস্থিতি এই গুরিকে কাটিয়া বাদ ধিতে হইবে । অবশ্য ইহাতে জাতির 

প্রাণশক্তি, ধর্ম, আধ্যাত্যিকতা নষ্ট হইবে না। আললে ধর্মেব মূল তত্বগুণি 
এখনও অক্ষতই বহিয়ছে এবং যতই জাতিদেহেব এ অবাঞ্চিত কলঙ্ক-কলিম। 

বিছুবিত হইবে, ততই এই তত্বগুলি প্রোজল হইয়া উঠিবে। 





বর্ভাবত 
দ্বিতীর খণ্ড 

প্রবন্ধাবলী 

--প্রথম পরিচ্ছেদ-_ 

বাঙ্গালার গৃহপালিত পশুপক্ষী 
(কলিকাতা বিশ্ববিগ্ালয, ১৯৩৪ ) 

[ নুচনা--কযেকটি গৃহপালিত জন্তর নাম--কি ভাবে পালিত হন্--গোক, কুকুর, বিঢাল, অঙ্গ, 

শাধা,-হাস, ময়না, টিযা, ইত্যাদি--উপসংহার |] 

বিধাতার স্থার্ট জীবজন্ধব মধ্যে মানুষ সর্বশ্রেষ্ঠ । মায়ঘেব বুদ্ধিব 
সহিত কেহই আাটিয়া উঠিতে পাবে ন|। ন্ববণাতীতকাল হইতেই মানুষ 
বনের পণ্ডাক আপনাব গৃহে আনিয়। পোষ মানাইয়াছে, তাহাকে দিয় 
অনেক কাজ কবাইয়! লইতেছে। কিন্ধু সকল পশু-পক্ষীই যে মানুষের 

আয়ত্ত হইয়াছে, তাহা নয়। মানুষ হয়তো সকলকেই নিজ্েব ঘবে টানিয়! 

আনিতে চায়ও নাই। তাহার কাজের জন্ত যাহাকে |] যাহাকে প্রয়োজন, 

সুধু সেইগুলিকেই সে 'ঘবেব মান্কষ+ কবিয়! তুলিয়াছে। বাঙ্গাল! দেশে 

গাহস্থ্য-জীবন কয়েকটি বিশেষ পশু-পক্ষীব প্রতিপালন ব্যতিবেকে যেন সম্পূর্ণ ই 

হয় না। গোরু, ভেডা, ছাগল, কুকুব, বিডাল, ঘোড়া! এই কয়টি পণ্ড ও 

পাহীদেব মধ্যে হস অনেক বাঙ্গালীই পুষিয়। থাকেন। আবাব অনেকে সথ 

করিয়া হরিণ পোষেন। টিয়া, ময়না, শালিক, কাকাতুয়াও কেহ কেহ পুষিয়া 

থাকেন। রজকেব৷ বস্ত্রাদি বহনেব জন্ত গাঁধাও পুষিয়া থাকে । কচিৎ কেহ 

কেহ মযৃবগ পোষেন। 

গৃহপালিত জন্তগুলি মোটদুটি সকলেই নেশ শাস্তশিষ্ট। নিবীছ না 
হইলে মাল্গষ কি কবিয়া নিজের ঘবে বনের পঞু-পন্মী পুষিতে পাবিত? 

ইহারা বড় একট! মানুষে অনিষ্ট করের্না। মানুষের থাগ্তাবশি্ট ইহাব! 
খায়। মানুষ খাগ্য প্রস্তহ করিতে গিয়া উহাব ধেয়ে অংশ ফেলিয়া 

দেয়, প্রধানতঃ তাহ! খাইয়াই গৃহপালিত নন্তগুলি প্রাণ ৰাচায়। ইহাদের 
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জন্ত পৃথক আয়োজন প্রায়ই করিতে হয় না। মানুষের সহিত বছদিনের 

ংসর্গের জন্তই তাহার এই প্রকার শাস্তপিষ্ট গ্রক্ততি লাভ করিয়াছে 

ন.ৎ ইছাদের যে-সব সগোত্রগণ বনে বাস করে, তাহারা মোটেই ইহাদেব 

মত নিরীহ নয়, বরং হিং ও উগ্রপ্রকৃতির। 
মানব ভাত খাঁয়, সেই ভাতের মাঁড়টুকু গৃহপালিত গোরুকে দেয়, 

গোরু উহা! পরিতৃপ্তির সহিত পান করে। তরকা্টুন্কু মানুষ নিজে খায়, 
উহার খোসাগুল গোরুকে ধারয়। দেয় গোরু উহ! পরমানন্দে 

ভোজন বরে। ধানের গাছ হইতে ধানগুলি ছাড়াইয়! লইলে যে খড়গুলি 

পড়িয়া থাকে, মানুষেব সেই নিতান্ত অগপ্রয়োগ্রনীয় বস্তটিই গ্রকৃতপক্ষে 

বাঙ্গালা দেশে গোরুব সংবৎসরের খাগ্ভ। তাহা ছাড়া বনে, জঙ্গলে, পথে 

ঘাটে, মাঠে যে ধাস-পাতা জন্মিযা থাকে, তাহ! খাইয়াই গোকু প্রাণ 

বাচায়। অথচ গোরু গ্রতিদানে মানুষকে যাহা দেয়, তাহ। অমুল্য। গোরুকে 

বাদ দিয়া মানুষের চলেই না। শিশু হইতে বৃদ্ধ পর্যন্ত সবলেই গো-ছুগ্ধ 

পান কবিয়া থাকেন। সংসাবের অধিকাংশ উপাদেয় থাগ্ঠই দ্ধ, ঘি, ছানা, 

মাখন ব! ক্ষীর সহযোগে গ্রস্তত হয়। গোববেও মান্থষেব কঙই উপকার হয়। 

মৃত গোরুর চামড়ায় জুত। হয়, ব্যাগ হয়? হাডে কলম, ছুবির বাট, বোতাম, 

চিক্ুনি গ্রভৃতি তৈয়ারি হয়। 

কুকুরের মত বিশ্বস্ত গ্রতৃন্তক্ত প্রাণী পৃথবীতে আব নাই বলিলেই চলে। 

কুকুব প'হারাওয়ালাব মত রাত জাগিয়া বাডী পাহাবা দেষ। পাত'টি 

নড়িয়া উঠিলেই--কান-খাড়। করিয়। বীরের মত উঠিযা দীভাইগ। 

গর্জন করিতে থাকে । কিন্তু এই অমূল্য সেবার পারবর্তে বুকুব 

যে আমাদের নিকট হইতে খুব বেশী কিছু পাইযা থাকে তাহা নয়। ইহাব৷ 

বড়ই সন্ধষ্ট-চিত্ত প্রংণী। চাণক্য পণ্ডিত ইহাদিকে 'বহ্বাণী ও “হল্প.সন্তট। 
বলিয়। প্রশংসা করিয়াছেন। শরম-নায়ী কোনও হ্বর্গ-বিহারিণীব সন্তান 

বলিয়া হিন্দুবা ইছাদিগকে বোৌল,ন্ের মর্ধাদ1] দান কবিয়াছেন বটে, কিন্ত 
এই সারমেয়দেব প্রতি তাহাদের ঘ্বণ। অপরিসীম। ইহাবা অল্পৃশ্য। 

গোরু, বিড়াল প্রভৃতির সহিত তুলনায় হিন্ুব ঘবে ইহাদের স্থান অতি 

নিষ্কে। ইহাদ্িগকে স্পর্শ করিলেই ন্নান করিতে হয়। সহরে আব্গকাল 

কুকুরেব প্রতি অপেক্গাকুত উদার ব্যবহার করা হয়। তবে এই গ্রবৃত্িটং 
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অনেকট| পাশ্চ'ত্য জাতিসমূহের কুকুব-প্রীতির অনুকরণ হইতে শহুরবাসীর। 
লাভ করিয়াছেন। 

খ্ড়াল ইহুর মারে বলিয়৷ বাঙ্গালীর ঘরে তাহার খাতির আছে। 

কুকুরের অপেক্ষা তাহার সামাজিক পদবী বোধ হয় একটু উচ্চে। সে 
বিন.-অন্ুমতিতে, হিন্দুব পাকশালায় গমনাগমন কবিয়। থাকে । শিশুদ্দিগকে 

বিড়াল ভালবাসে । কারণ তাহারা বয়োধর্মে আহাবে বদিলে যতটা খায়, 

তাহার অধিক ফেলিয়া দেয়। এই ফেলিয়া দেওয়া! অংশটিতে বিড়ালের 

কাষেমী ম্বত্ব। তবে থোকাবাবুদের অপাবধানতাব হুধোগ লইয়া! সে 
তাহাদের পাত হইতে মাছ-ভাজ। লইয়াও পালায়। সেটা অবশ্ত অনধিকার- 
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ঘোড়। খুব কম লোকই রাখেন। তবে পল্লীগ্রামে ডাক্তার, কবিরাজ প্রভৃতি 

যে দব লোককে দৃঃব হাটিয়া যাইতে হয়, তহাবা বাছন হিসাবে ঘোড়। পুষিয়! 

খাকেন। সাইকেল বা! ধিক্রয।নেব প্রচলন হওয়াতে, থেডাব ব্যবহার কমিয়া 

যইঠ্ছে, কাংণ সাইকেল ঘান খায় না। তবে যেসবস্থলে ভাল রাস্তা! নাই, 

(সধানে ঘাস খাওয়াইবাব দায়ত্ব থাকা সত্বেও ঘোড়া পুধিতে হয়। ঘোড়ার 

দোড় একট। প্রাচীন আমোদ । অনেক স্থানে এখনও ঘৌড়-দৌড় হুইয়! 

থাকে। তা-ছাড়। ঘে'ড়া গাডী টানে। শহরে মোটরের আমদানি ভওয়াতে 

ঘে গাব গাডাব প্রচলন কমিয়া যাইতেছে । অনেক স্থলে ঘোড়! দিয়! লাঙ্গল 

দেওয়া হয়, খানি টানান হয়। 

রজক সম্প্রনায় ভিন্ন খোধ হয় আর কেহ গাধা বাড়ীতে রাখেন না। গাধ! 

দেখিতে ঘোডাবই সংক্ষিপ্ত সস্কংণ, তবে ঘোড়াব লাখণ্য গাধাব ন'ই। 

তি ছাড়া গাধাব সংগী£-জ্ঞান সম্বন্ধে একট, হুর্নাম আছে। ইহারা দেখিতে 

ছোট, তবে সে অন্পাতে যথেষ্ট ভাব বহন করিতে পাবে। 

পক্ষিগণেব স্বাভাবিক ধর্ম-অন্ুাবে হান ভিম্ব প্রসব করে) সেই ডিছ্ব হইতে 

শব বাহিব হয়। কিন্তু হংস-বংশ বৃদ্ধর অপেক্ষা মানুষের হ'স-ডিম্ব 

ভোঞনের দিকে দৃষ্টি অনেক অধিক। এই [ডস্বের গ্ন্ত বাঙ্গালীর ঘরে হাসের 
আদর 'আছে। হাস ধান, চাল, ভাও, মুড়ি খায়) পুকুরে বা! নদীতে নানি! 

সাতাব কাটে, গগপি ধরিয়া! খায়। শুধু ডিমই নয়, ত্বয়ং হাসই 'আাবার 
অপেক স্থলে ভক্ষিত হইয়। থাকে। 
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শ/লিক, ময়ন! ও কাকাতুয়াকে শিখাইলে, উহার! নানা! কধ। বলিতে শিখে, 

এজন্য 'অনেকে যত্র করিয়] প্র সব প্রাণীকে পুষিয়া থাকেন। দেখিতে সুন্দর 

বলিয়া অনেকে টিয়াপাথীও পোষেন, তবে উহার কথা তেমন স্পষ্ট নয়। 

মাগষ নিজেব প্রয়োজন ও আনন্দেব জন্য এই স্বাধীন শ্বচ্ছন্দচারী নিখীহ 

বনের পণু-পক্ষীকে মাপনার ঘবে বনী করিয়াছে। আজ তাহারা সম্পূর্ণরূপে 

মানুষের মুখাপেক্ষী । ইহাদের প্রতি নিষ্ুব আচবণ না! কবিয়া সত্ব ও সদয় 
ব্যবহার কব! গ্রত্যেক মানুষেরই বর্তগ্য। 

গো-পালন 

( কলিকাত। বিশ্ববিদ্যালয, ১৯৩৮ ) 

[কেন প্রিষ_এ প্রনঙ্গে স্কৌশলে অক্গপ্রত্যঙ্গাদির বণনা-_ প্রকৃতির বর্ণনা--গো-পালন 
ভারতীযদের একটি শ্প্রাচীন ধস--বাঙ্গালীর শৃহধসে গো-পালনের উপযোগিতা--আহাধ-- 

আমাদের দেশে গো-পালনের বর্তমান অনস্থা- উপসংহার । ] 

শুধু আমার নয়, বাঙ্গালাব বোধ হয় প্রত্যেক ছেলেরই গোক ভন্তটিকে 

ভাল লাগে । এই ভালম্লাগাট। যে একেবাবে নিঃন্ার্থ, তাহ] বলা যায় না। 

কাবণ, গোরু আমাদের অশেষ কল্যাণ সাধন কবে। সে বীটিয়। থাকিতেও 

আমাদের কল্যাণ কবে, মরিয়াও কবে। যাহার দ্বারা আমাদের কল্যাণ সাধন 

হয়, বোধ হয় তাহাই আমাদের কাছে সুন্দৰ বোধ হয়। ইহাই সৌন্দ্য-ত্ের 

গোড়ার কথা । কাজেই ,গারুর চেহারাও আমাদেব কাছে শ্ুন্দর। তাভাব 

গভীব কালে! চোখের সঙগল দৃষ্টি স্ুন্দব। সুস্থ স্থপুষ্ট গাভী নয়নেৰ তৃণ্ডিঞজনক। 

বিশাল উদব, শুদ্ধ পুচ্ছ, বাকানে। ছুখানি শিও৬ ছোট লোমে ঢাকা দেহ- 

সবই সুন্দর । 

গোরুকে ভালবাসার আর একটি কারণ বোধ হয় এই যে, গোরু নিখীহ | 

যে সব জানোয়ারকে প্রয়োঙছ্নের অন্গবোধে মানুন বন হইতে ঘরে আনিয়। 

পুষিয়াছে, তাহাদের মধ্যে গোকই বোধ হয় তাহাব সব চেয়ে আপনার 

হুইয়াছে। চাণক্য পণ্ডিত বলিষাছেন বটে, 'শৃঙ্গী হইতে দশ-হস্ত দুরে থাকিবে? 

কিন্ত গাভীর বাঁকা শিডেরু ভয় বড কেহ রাখে না। আব হাটে-বাঙ্জারে 
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হাঁজাব লোকেব ভিডেব মধ্যে বৃষ দডাইয়া পচা বেগুন, শাক-শবজি চোখ 

বুজি পবম 'আবামে চিবাইতেছে । ছোট ছেলেটা পর্যন তাহাব গা ই ষয়া 

চলিয়াছে, ভযতো! %ই-এক ঘা মাবি।ও যাইতেছে । কিন্তু বুষেব সেই 

ভ'ষণ শঙ্গ একটুও ,লিতেছে না, চেখে শিন্দুরাত্র ক্রোধে ছদয় হইতেছে না| 

এমন শশ্থা অ্ত সাধানণ ঘলঃ গৃহপা'লঠ ৮গ ওলিব মগ্যে গরুর মক কোনে! 

ভন্কন এতটা ঘের মান্ুদঃ ভইতে পাজে গাই । গোকণ দে আমষের বিছু 

ভয় থ'ক্লেও টভ'ব দাত $গভে বিল্দা'দ আশঙ্কা নাই। উঠা মাত্র এক 

পাটি ঈাঁত। উহ দিয়। ঘ'স থাএষা চনে, ছিন্য মানস ভো। কক্ত মাসের জব 

আরও কাবণ আছে। মাতম-টিশেম* ভাবতণর্ষেব মাস্ট" প্রাগীন মুগ 

হইতেই গোকব সঠিত একত্র বাস করিতছে। এমন দিণ ছিল, বখন গে'কই 

ভাবহেব একমান সম্পদ্ ছিল, -ভাবতপাসীবা সণাই ছিল রাখ'ল। হিন্দুব 

শ্রেষ্ঠ দেবতা শ্রীঃকুষ্ণ ছিলেন ব'খাল। এক্গন্ঠ প্রানকাল হইচেই ভাবভীয়গণের 

চক্ষে গোক পখিক্ঞ ॥ ঠিন্দুব চোখে গা শুগ+তী । তাহাব প্রতি বোমকৃপে একজন 

কিয়া দেখত] বাল কবেন। গেকব গায়ে পাদম্পর্শ করিতে নাই, গোকব 

দি ম্ডা,তে নহঃ গেো-বধ মগাপাপ। গে। দান শ্রেঠ দান। গে-শাল। 

প'বএ। গোময় ও 0াশুত্র ম্পশে সমন্গ অপশিত হা দুবে যায়। দুগ্ধ শুধু স্বস্থাকর 
নয়, দেবভোগ্য ও পাবজ্জ বন্ত। গ9প্ধহহতে এস্কঠ ঘ্বৃত। দি গুভৃ'ত আহার্য 

যেমন স্বান্থ্যকৰ ০্মোন পশিত্র পুর্জোপকণ। গো-চাবণ-ভূমিতে মল মুতাদি 
নিক্ষেপ কবিতে নাই । এহ প্রক্কাৎ কত যেস'স্কাব ও অনুশাসন গ'জাতির 

অগকৃলে হিন্দু সমাঙ্গে গডিয়া উঠিমাছে, তাৰ ইযত্। নাই। ম্মণ্ণাতীত 

কাল হতে 1হশ্ু -গা-সেবা কবিয়া 'আমিডেছে তাই এগুলি ধীবে ধারে 
তাহাদেব হৃদয়ে বন্ধমূল হহয়। গিয়াছে । 

বাঙ্গালীর গৃঠগ্তেব ঘব-কন্প। গো-পণলন নিলে সম্পূর্ণ হয় না। 'ধবলী/- 
“কালী”, কলে সোনা, বাডা+। মঙ্গল” *আহল।দা” গোরুব এই সমস্ত 

নামকখণেব মধ্যে ব্গালী-হদয়ের অনেকট। স্লেহ সঞ্চাবিত বহিয়াছে খলিয়! 

মনে হয় । ছোটখাট এক্ট। পারার ছুই-একটি গ।ভী প্রতিপালন কবিয়াই 

জীখক1 অর্জন কবিতে পবে। গোরুব দ্ধ বিক্রয় কিয়া) ছুই-পয়ল। উপার্জন 

কর! চলে। “ছুধ*গাতে'র চেয়ে আধকতর উপাদেয় খাস বাঙ্গালী কল্পনা 

করিতে পারে না। ছুধ হইতে দাধ, ঘ্বৃত প্রভাত থাস্ঠ প্রস্তুত করিয়! তাহ! 



৬ বজগভারতী 

অধিক্গ মূল্যে বিক্রয় কর! বায়। সুতরাং গরিব গৃহস্থ ছুই-একটি গাভী পুষিয়াই 

দিন গুরান করিতে পারে। 

আবাব, বলদ-গোরু তো! আরও কতই কাজে লাগে। বলদ ল'জল টানে, 

গাড়ী টানে, ঘানি টানে, মোট বয়, আরও নানা কাঁঞ্জ করে। ভারতের মত 

কুষিপ্রধান দেশে বলদ একেবারে অপরিহার্য। এখনও ভারতের কৃষিক্ষেত্জে 

গোঁময়ই সর্বপ্রধান সার। 

'অথচ এই গো-পালন কতই সহঙ্গ। বনের পাতা, মাঠেব ঘাম খাইয়। গোরু 

প্রাণ বাচায়। গৃচস্থেবা। ভাত রাাধিয়! যে মাডটুকু ফেলিয়! দেয়, উ£1 গোরুকে 

ধরিয়া! দিলে সে পবম পবিতৃপ্তির সহিত পান কবে। মাঠে ধান জন্মিলে, ধান 

ছাডাইয়। যে খড়গুলি পড়িয়া থাকে, উহ্হাই প্রকৃতপক্ষে গে'রুর সংবৎসবের 

খাগ্ভ। ভালেব ভূষি, ঠৈল-বীজের খইল গ্রভৃতি গোরুব প্রিয় থাগ্য। অধ5 

এগুলি গ্রকৃতপক্ষে মনুয্ত-থাণ্ঠেব একট! উপজাত ব। 97-77009০৮ মংত্র । 

গোক মবিয়াও আমাদেব কত উপকাব কবে। তাহাব চামডা দিয় আমবা 

পায়ে পরিবার জূন্চ] প্রস্তত করি, ব্যাগ, বাক্স, বইঈয়েব মলাট, গরিব আনবণ, 

ঘোডাব জিন, আরও কত কি প্রস্তত করি । গোকরুব হাড ও শিঙে অনেক ডবা 

গ্রস্তত হয়-ঘেষন বোতাম, ছড়ি, ছুভির ব'ট, চিনি ইত্যাদি । হাড পোডাইয়। 

উহার কয়ল] (১০০৩-০1১91০08] ) দিয়! চিনিঃ লবণ গুভৃতি পকিষ্কাব করা হয়। 

এমন পরম কল্যাণ কব ম্টীবকে পালন করায় লাভ আছে, কিন্ধ বাঙ্গালী "আজ 

সব দিক্ দিয়াই সর্বনাশেব দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। তাই বাঙ্গালায় আঙ্গ 

গো-জাতিব দুর্বশাব পীঘা নাই । সুন্দৰ স্ুপুষ্ট গাভী চোখে পড়ে না বাললেই 

হয়। পল্ীগ্রামে জমিদারেবা সমন্ত জ্িই গ্রজাবিলি করিয়া দেন। পূর্বের 

মত আব নিফর গোচর ভূমি পড়িয়া থাকে না। গৃগন্থেবাও গোরুগুলির স্বাছে)র 

দিকে সম্পূর্ণ উদাসীন। শিক্ষিত সম্প্রনায় গো-পালনকে রীতিমত একটা 

বিভীধিকার মত মনে করেন। প্রতি বৎসর বাঙ্গালার পল্লীতে পল্প!তে লক্ষ লক্ষ 

গোরু অকালে মৃত্ামুখে পতিত হইতেছে। 

সুখে বিষয় গো-জাতির বর্তমান দুরবস্থাব প্রতি ভারত সবকারের দৃষ্টি 

'আরুই হইয়াছে। গো-জাতির উন্নতি বিধানকল্লে তাহারা নানাখিধ উপায় 

অবলম্বন করিতেছেন। তাঁহার্দের সেই সাধু চেষ্ট! জয়যুক্ত হউক। 
নেভি ০ আজস্হ রে 



কুকুর 

( কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয়, ১৯২৭ ) 

[সসনা--কুকুরের আকৃণি--কুকুরের প্রকৃতি ও গুণাবলী-_আমাদের মমাজে ও ইউয়োগীয় 

সমাজে কুকু'রর আদরের তারতম্য | ] 

কুকুব জঙন্কটি পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই দেখিতে পাওয়৷ যায়। মানুষের 

গৃহস্থালীতে কুকুর নানার্ধপে সাহাষ্য করিয়! থাকে। তাই, সকল দেশেই 
কুকুবের আদর আছে,--তবে কোথাও কম, কোথাও বেশী। 

কুকুরের চেহারাটি সাধারণভাবে বর্ণনা কব! কঠিন,কারণ কুকুর এক 

বকমেব নয়। দেশ ও জলবায়ু-ভেদে কুকুবেৰ আক্কৃতির ও প্রক্কাতির অনেক 

শৈষম্য চইয়। থাকে । আমাদেখ দেশে কুকুর বেশ বড হয, আবার শৈশব 

হইতে উপযুক্ত খাগ্ধ ও যত্বে অভাবে অনেক কুকুব তেমন বাডিতে পারে না। 

বুনডগ, গ্রেঠ'উপ্ত, ব্লাডহা উপ, সেপ্টবার্ন্ড, নিউফাউপ্ডল্যাণ্ড, আলসেশিয়ান, 

স্পেনিয়েল, ট্রেপরিয়াব প্রভৃযত নানাজাতীয় বিদেশী কুকুবের মধ্যে কোনো 

কোনোটি খুব বড। কোন কুকুবের রং দুধের মত সাদ।, কেহ বা গভীর 

কালো, কেহ পাশুটে, কেহ হল্দে। তবে নীল বা গভীর লাল বর্ণেব কুকুর 

দেখ! যায় ন।। সাদায়*কালোয় বা কালোয়-হলদেয় মেশানে। কুকুবও আছে। 

কোন কুকুবেব মুখ গোল, কাহ'বও মুখ ছুঁচলো, কাহারও মুখ চ্যাপট1। 

কাহাবও গায়ের লোম খুব ছোট, কাহারও লোম খুব বড। 

কুকুবের আরুতিতে পার্থক্য থাকিলেও প্রকৃতিতে কিন্তু ইহাদের নানা ধিক 

পবিমাণে সাৃশ্য আছে। গুণের তারতম্য আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু কতকগুপি 

গুণ ইহাদের প্রকৃতিতে এমন বদ্ধমূল যে হছাই ইহাদের একজাতীয়ত্ব সপ্রমাণ 

করে। আমাদের দেশের চাঁণক্য পণ্ডিত কুকুব সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন, দেখা যাউক। 

বহ্ব।শী স্ল্পসন্থষ্ট; নুনিদ্রঃ শীস্রচেতনঃ। . 

গ্রভৃভক্তশ্চ শুরশ্চ জ্ঞাতব্যা; ষট্ শুনো! গুণাঃ ॥ 

কুকুরের ছয়টি গুণ,_-ইহাদের কাছে মানুষও এই গুণগুলি'শিখিতে পারে। 

ইহার! খাইতে পারে খুব বেশী,_-কিন্তু যত অল্লই পাক, তাহাতেই খুশী হইবে। 
ইহাদের নিদ্রা খুব গড়; কিন্ত অল্প একটু শব্ধ গুনিলেই ইছাব! জাগিয়! উঠে। 
হাহা ছাড়া ইহার! প্রস্ৃভক্ক ও বার। যে কয়টি গণের কখ! বলা হইল, তাতা। 



ষ্ ৃ বঙ্গভারতী 

হইতেই বুঝা যাঁয়, কুকুব একটি বাঞুনীয় ভৃত্য । এমন ভৃত্য কে কোথায় পাইবে» 
যে খাইবে কম, অথচ বীরত্বেব সহিত, ভক্তিব সহিত, প্রতুব সেবায় সর্ধদ 
সজাগ হহয়। থাকিবে? গ্রতৃভক্তশ্চ শুবশ্চ? বলিয়া! কুকুবকে যে প্রশংস! চাণক্য 
কপ্রিয়াছেন, ইই1 সন্তাই সাথক। কুকুবেব প্রভূভক্তিব তুলন! হয় না। প্রসব 
কার্ধে সে প্রাণ দিতেও বুদ্িত ৯য না । "আব, হহাই তো বীবন। 

দেশ-বিদেশে বুকুরেব প্রভুভ/ন্ত সম্বন্ধে কতই সুন্দব এ্লনব গল্প প্রচলিত 

আছে। গ্রভু তুপ কবিখ! টাকা থলি পথে ফেলিশ! গেলেন । কুঝব গিয়া বাববাব 

তাহাব পথ আগ.লাইয৷ দাড়াইল। গ্রত্তু ভাখিলেন, কুকুবট। ক্ষেপিযাছে। তিনি 

তাহাকে গণি কবিলেন। ত1রপব কিছুদুবে গিয়। টাকাব থলিব কথ! মনে 

পড়িল। ফিবিয়। আসিয়া! দেখিলেন, উ,হাব ঞভুভক্ কুকুব মৃতপ্রায় 'অবস্তাধও 

সেই টাকাব থলি আগলাইয়া শুইয়া 'আছে। এমন প্রৃশুক্ত কযঞ্গন মানুষ 
ভুত্যেব মধ্যে পাওয়া যাষ? এমন কত গল্পই কুকুবেব প্রতৃতুক্তিব সঙ্থন্ধে 
প্রচলিত আছে। পুধু ভক্তি নয়, বুগ্ধিও কুকুবেব প্রচুব 'মাছে। কত কুকুব 
বুদ্ধিবলে প্রন্থব প্রাণরক্ষা কবিয়াছে, চোব-ডাকাত ধবিয়াছে। 

কুকুবেব ম্থৃতিশক্তি ও ভ্রাণশক্তি অতি তীক্ষ। অপূর্ব স্থতিশক্তিব বলে দে 
সমবেত জনমগুলীর মধ্য হইতে অপবাঁধীকে সনাক্ত কবিয়া দিয়াছে। স্ৃতীক্ষ 
দ্রাপণক্তির সাহায্যে অতি দুবে নির্বাসিত হইয়াও, শুধু পথ গু'কিয়া প্টক্যা 
কুকুব আবার বাডী ফিবিয়। আসিষাছে। 

কুকুরের গায়েব লোমগুলি তাহার শীত নিবাবণ কবে, -লোঁমগুলি কোমল 
ও (চন্কণ। ইহার ধারালো দাত ও নথ আছে। কুকুর খুব ভ্রুত দৌডাইতে 
পারে। কুকুর মাংসাশ জীব। কিন্তু দেশী কুকুধ ভাত-ডালও থায়। কুকুর 
ছধও থায়। কুকুবকে অনেক সময় শুকৃনা হাড চিবাইতে 'দেখা যায়। মাছ- 
মাংস ইছাব প্রিয় খাস্। 

কুকুধী একসঙ্গে প্রায় চাব-পাঁচটি বাচ্চ প্রসব কবে। বাচ্চাগুলিকে দে 

নিরাপদে রাখিবার জন্ত প্রাণপণে যত্ব করে»_মুখে করিয়। এক জায়গা হইতে 
অন্তর লইয়া ঘায়। প্রায় ছয় মাস পর্যন্ত এইরূপ পালন কবিবার পর 
বাচ্ছাগুলি বড় হুইয়। উঠে। তখন ইহার! নিজেবাই আহার অগ্বেষধণ কবি 
পারে--গ্রভুর কার্ষে যোগদান করিয়া! তাহাব আদর ও সঙ্গে সঙ্গে নিষ্ের 

জীবিক। অর্জন করিতে পারে? 



কুকুর ৯ 

আমাদের দেশে কিন্তু কুকুবেব তেমন আদব নাই। ইউবোপ, আমেরিকা 

প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশে কুকুরের আদ দেখলে আমবা অবাক হইয়া য'ই। 

ভাবতবর্ষীয হিন্দুবা কুকুবক্কে অত্যান্থ ঘুণ। কবেন, কুক্ুব তাচ্গাদেব নিকট 
অস্পৃগ্ত বলিয়া বিবেচিত হয়। গৃভন্তেব শফ্নাগাবে বা পাকশালায় প্রবেশ 

কবিধাব অধিকার হঙাদেব পাই । শুধু তাহাই নয় কেনো ভোগ ডা হই্গাপ্বে 
স্পু্ট হলে অপবিশ্রণোপে পবিত্যক্ত ৯য়। দেব-পৃতশাব উতক ণগুপি হঙাদেব 

সংস্পর্শ হহঠে দূবে বাথ! হয়। ন্ৃতবাং বুঝ! বায়, মাশাদেখ স*সাবে কুঁকুবব 

আদব খুব থেশ। পয়। কুকুরকে আভাব-দানেও অনেক গৃহ পবাুখ | 

ঝুকুবেব বাসের জ্ন্ব কোনে নির্দিষ্ট ঘব নাভ,-উঠানেব কোণে বা ঘ.খব 

দ্াওযায় শুইযা কোনমতে বাত কাটাইয়া দেয়, দিনে বেলায় যেথানে 

সেখানে ঘ্ুবিযা বেড়ায়। অনেক সময়ে খাগ্বাঠবে কুকুব অনেক নো"রা 

জিনিস থায়। কিন্ক ইউবোপীম সমাক্ষে ঝুঁকুবেব কি আদব! তাহার! 
গৃহন্বামীর কোলে বসে, ঘাডেব উপব উঠে, চেয়শবেখ উপব শুহয়া থাক্জে। 
ইনাঠে গৃহম্বাণী একটুও বিবক্ত হন না বব" আবও যেন পুলক হয়া উঠেন। 

কুকুবেব সময় মত পুষ্টি আহাবেব কত আফোজন। গায়ে পবিবাব জামা, 

থার্চিণার ধর, শুইবাব বিছানা, খেডাততে হয়া ব'হবাব জগ্ত চাকব- মই 

অছে। অমাদেব দেশের এক গরীব শ্রমজীণী ৬উবে পী, সমাঞ্জে কুরে 
আদব দেখিয়! খলিয়াছিলঃ “ভগবান, এবাৰ মবিযা যেন আমি সাঞ্েবের 

কুকুব হুই।” 
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অশ্-_হৃচন! | কোন্ দেশে দৃষ্ট হয় ?--প্রকৃতি £ অঙ্জাতীয় অন্থান্ত প্রাণীর সহিত ইহার 
সৌসাদৃস্ঠ এবং বৈসাদৃপ্ঠ।-_হশ্বের প্রকারভেদ। -প্রকৃতি £$ কত বৎসর জীবিত থাকে, কি 
খায়, ঘোটকী গ্রতিবারে কয়টি শাবক প্রসব করে, গ্রতুরক্তি ।_উপকারিতা £ দেশণেদে অস্বের 
বিভিন্ন ব্যবহার । 

বিড়াল _হচন!।--আকাঁর ও অবয়ব £ বর্ণ, নথর, খাবা, চক্ষু ।- প্রকৃতি £ খা, বাসস্থান 

প্রস্ততি । বিড়ালকে বঠীর বাহন বল! হয় কেণ?--বাঘের মাসী বিড়ালক্চে কেন খল! হয়? 

উপকারিতা £ মানুষের কি কাজে লাগে। 

ব্যা্র-স্থচনা--কোন্ দেশে দুটি হয দক্সিণ এশ্কি ভারতরর্ধ ও মাক্রকগার অরণ্য 

বাঘের জন্মস্থান, স্থন্দরধনের বাঘ--রযাঁল বেঙ্গল টাইগার -_জাত ও আকুতি £ বিডাল-জাত'য়, 

আযহনে বিডাল অপেক্ষা অনেক বড, কিন্তু অবয়লনয্র সাদৃগ্ঠ আচে 1 প্রতি £ পঙ্গাব 

অ:নক বিষধযে বিডালের মত, খাছা, ক্রি, অকারণে৪ প্রাণিহহ্যা করে। প্রতিবারে কয়টি 

শাবক প্রসব করে। ব্যাস্ত্রীর সন্তান বাৎ্পলা। পিচের সত আকাতি ও প্রকু তর তুলন]। 

অতিশয বলবান্। সংস্কৃত ভাষায় “নরশার্দ,ল', 'পুকষব্যান্' প্রভৃতি শবেব প্রায়াগ মাছে, 

এছ সকল শব্দের প্রয়োগ হইতে কি ধারণ হয়?-বাঘ ধর! ভষ কিকপে: ফাদ পাতিয় 

খচার মধো ছাগল বা ম্যেশণু রাখিযা, পাতায় আঠ। মাখাইযা, তীর, বর্শ। বা' বন্দুক দিযা। 

পূর্বকালে রাজার! মৃশয়। উপণক্ষ্যে বাঘ শিকার কর্রতেন।- উপকারি” £-নপ ও ঠিহ্বার 

হারা উধধ প্রস্তত হয়। ব্যান্বগর্নের ব্যবহার | শিক্ষা দিলে নানাবিধ ক্রীড়া শিক্ষা! করে ।-_ 

উপসংহার £ একটি গল্প । 

হরিণ-_নৃচল।--কোন্ কোন্ দেশে দুই হয় ?--আকৃতি £ চক্ষু, শৃঙ্গ, গাত্রচর্দ ঃ পা নরু 

কিন্তু দূ । হরিণের চক্ষু সহিত সুন্দরী রমণীর চক্ষুর তুলনা ভারতীব সাহিতো দেখ! যার ।-- 

প্রকৃতি £ নিরীহ, শান্ত, জ্রতগ।মী, বন্ত কিন্ত পোষ মানে, চল্লিশ-পঞ্চাণ বৎসর জীবিত থাকে। 

গ্রতিবারে একটি ক'রয়। শাবক প্রসব করে ।-_খাগ্ঠ £ ঘাস, গাছের পাতা উপকারিত। 2 সুগ মাংস 

মানুষের খাদ্য, প্রাচীনকালে ইহ! পবিত্র খাস বলিয়। পরিগণিত ছিল। চর্দে পাহক। প্রভৃতি 

নিষ্িত হয়, মৃ-চর্ন পুজার্চনাষ আসনরূপে ব্যবহৃত হয়। ম্বগনাভী।--মেরপ্রদেশে বন! হরিণ 

গাড়ী টানে ।--উপসংহার। 
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ভন্কুক-_নৃচনা।--কোন্ কোন্ দেশে দৃষ্ট হয় £ হিমপ্রধান দেশের জঙ্গলেই বেলী দেখ যায়, 
শ্রীত্মপ্রধান দেখেও খাকে। আকৃতি £ গাত্রচ্ লোমবহছল, নানাবর্ণের হইয়! খাকে ; দত্ত, নখর, 
চক্ষু প্রভৃতির বর্ণনা । প্রকৃতি £ হিংশ্রদ্বভাব, শ্রবণণক্তি ভীষণ, দ্বর কর্কশ, পর্বত-গুহার এবং 

গ্্ভীর মএপো বাস করে, শীতকালে বেণী বাহির হয় না, পোষ মানে, গাছে উঠিতে পারে। 

াগুকে তয় করে | জনগ্রবাদ এই যে ম্বৃত ব্যক্তিকে স্পর্শ করে না, এ বিষয়ে প্রচলিত কাহিনী । 

"খাদ্য £ ফলমূল, মধু মাংস, উইচারা প্রন্থৃতি।-_উপনংহার | 

অনুশীলনী 
১। সর্প সম্বন্ধ একটি প্রবন্ধ রচনা কর। 

২। কাক ও কোকিণ সপ্থদ্ধে একট রচন। লিখ । 

৩1 নিম্ল“ণত লস্কতগু'ল অবশম্বন ক'রয| মধুষণক্ষক! সম্বন্ধ একটি প্রনগ্ধ রচনা! কর ৫. 
জাতি £ পঠঙ্গ-শ্রর শন্তঙুক্ত অওঙপ্রাণ। মাকুত £ দেহের তিন ভাগ, তিন জোড়! 

পা, ছু শোঁডা ডান, মু গাড। শি্নে হুশ । বাসস্থান £ পৃর্থিনীর প্রা মকল দেশে। 

প্রকু তবু ব্য, মধরক্ষণ, শ্রনবিভাগ। মৌঢাক-ভিন্ন ভিন্ন কোধ, কোধনমুছ মোমের ছার 

নিম্েত পঁণগ্ধাব পবিদ্ছর। 

উপনণ্হার-মৌমাছির কা কি শিক্ষা পাওয়া যায? 

৪ নিশ় প্রণ্ সঙ্কেতগুলর নাহাযো কুদ্ভীর মন্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখ ২ 

জাতি জশজত্ব, গিরগটজাতীয়। আক্লুতঃ লগ্বাঘ দশ-পনর হাত, চর্গ কর্কশ, 

চারি পা, পু* গিহবা, তীক্ষ দাত । বাণস্থান £ ভার হবম, আফ্রিকা, দন্ঘণ আমেরিকা! প্রভৃতি 

দেশ। প্রকুতি£ বাবান্ মাংসানী, লাঠার কাটিতে পটু, ডিম পাডে। উপকারতা--্চামড়ায 

ভুত] হয়। 



স্দ্িতীয় পরিচ্ছেদ-_- 

মহাপুরুষ প্রসজ 

জীবনী পাঠের উপকারিতা 
প্রত্যেক দেশেই মহাপুকষদেণ গাবনচবি উচ্চাঙ্গ সাহিত্যের মর্যাদালাভ 

কবিয়। থাকে। মহ!পুরুাদেব জীবন আহ খিচিত্র। তাঞ।দেব জীবনের 

বৈচিত্রাময কাহিনী একধিক্ে যেমন অতি মনোবম, অপরদিকে উহাতে 

নানাপ্রবাব নীতিশিক্ধমাব অবকাশ বহযছে। মহাপুকষগণ কিভাবে ধীবে 

ধীবে উন্নতিব সমুচ্চশিথবে 'আবোহণ কবিয়া থাকেন, উন্নতির পথে কি 

প্রকৃতিব নিকট হইতে, কি মনুস্ম সমাঞ্জে কার্-কলাপ হইতে, তাছাবা 

কত প্রকাবে বাধাপ্রাপ্ত হুইয়াছেন, ইহা পাঁঠ কৰিলে আমবা অনেক শিক্ষ। 

লাভ কবিয়। থাকি। আমবা বুঝিতে পাবি, সংসারে উন্নতিব পথ 

কুম্থুমান্তীর্ণ নয়। ইহ রণক্ষেত্রেব স্তাঁয় শত্রদস্কুল। কাহাকেও আর পীঠ্জন 

হইতে একটু বড় হইতে দেখিলেই সমঞ্েব কতকগুলি লোক নিতান্ত 

অকাবণে তাহার প্রতি ঈর্ষদ্থিত হয়। তাহার! শুদ্ধ মাত্র পবশ্রীকাত্রতার 

জন্যই উহার প্রতি কার্ষে বাধ! প্রদান কবিয়। থাকে । এই সমস্ত বিববণ 

জানা! থাকিলে আমবা নিজেদেব জীবনে পুব হইতেই সতকতা অবলম্বন 

করিতে পারি। 

মনে রাখিতে হইবে, মহত্বেব বীজ প্রত্যেকটি মানবের মধ্যেই নানাধিক 

পরিমাণে বিগ্ভমাঁন থাকে । প্রত্যেকটি ক্ষুদ্র মান্ুষেব মধ্যেই বড় হুইখার 

শক্তি সুপ্ত থাকে । এই শক্তিকে জাগাইয়। তুলিতে হইবে, ইহাই মানবের 

জীবনের সর্বগ্রধান সাধনা । জীবনচবিত পাঠ করিলে আমাদের ভিতরকার 

এই সুপ্ত মহত্ব যেন আত্মপ্রকাশ কবিবার জনক ব্যাকুল হইয়া উঠে, এই 

ভাবে জীবনকে বৃহত্তব কবিয়! তুলিবার জন্ত আমব! অনুপ্রেরণা লাভ করি। 

আমরা দেখিতে পাই, যিনি একদিন সকল দিক্ দিয়া বড় মহান্ হছইয়। 

দেশবরেণ্য হইয়াছেন॥ তিনি একধিন আমাদের মতই সাধারণ মানুষ 

ছিলেন। তাহার জীবনের স্ুখ-ছঃখের অন্ুভূতিগুলি আমরাও অনুভব 

করিয়া থাকি। তীহাদের জীবনেও ছুই-একটি স্থলন-পতন-ক্রটি দেখা। 
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গিয়াছে। ইছা আমাদেব মনে আশার সঞ্চার করে। আমাদের ক্রটি- 

বিচ্যুতিগুলি অপরেব নিকট অধিকাংশ স্থলে অগোঁচব হইলেও, আমর! তাহা 
জানি। জানি বলিয়াই,_-আমরা নিজেদেব নিতান্ত দুর্বল বলিয়া! মনে কবি, 

এবং আমরা যে কোন দিন বড় হইতে পাবিব, সেরূপ আশা কর! নিতাস্ত 

ছুঃসাহসেব ব্যাপার বলিয়া মনে করি। কিন্ত যখন দোঁধ, মহান্ পুরুষদদেরও 

মধ্যে একটি বিচ্যুতি আছে, যখন মহুত্বের পথে চলিতে গিয়! তাঁহাদের দুই 
একবাব পদস্থশন ঘটিয়াছে ; যখন দেখি,--চিত্তবলের সাহায্যে অধ্যবসায় গুণে 

তাহার! তাহাদের প্রাথমিক দুর্বলতাগুলিকে পরাজিত করিয়। উত্তরকালে মহত্বের 

অধিকাবী হুইয়াছেন, দেশবরেণ্য হইয়াছেন, তথন আমাদেরও মনে আশার 

সঞ্চাব হয়। আমবাও চেষ্টা করিলে ধীরে ধীবে বড হইতে পারি, এইরূপ 

চেতন! লাভ কবি। 

মহাপুরুষদেব জীবনী পাঠের আবও উপযোগিতা রহিয়াছে। এক একটি 

মহাপুক্ষ একটি মুগ ও একটি জাতিব প্রতিভূ-ম্বরূপ। বস্ততঃ মহাপুরুষগণের 

চবিত্রে যুগধমগুলি ও জাতীয় ভাবগুলির পূর্ণ প্রকটন দেখিতে পাওয়া যায়। 
কোন মানুষও সম্পূর্ণরূপে শ্বতন্ব হইতে পাবে না। মান্ুষেব কাঠি ও ভাবগুলি 

কোন ক্ষেত্রেও একান্তভাবে ব্যক্তিগত ব্যাপাব নহে । তীহার মধ্যে যে 

সমম্ত ভাবেব স্ফুবণ হয় তাহ! সাধাবণভাবে যুগ ও ভাঁতিব সম্পত্ভি। 

অতীতকাল হইতে আবন্ত করিয়। তত্কাল পর্যন্ত এইসব ভাবে রূপ-স্থঙ্টির 

আয়োজন চলিতে থাকে । দেশের আকাশে-বাতাসে তাহা যেন 

ভাসিয়! বেচায়। দে যেন কোন বিশি্ মানবেব কীতির মধ্যে ব্ূপ- 

পবিগ্রহেব সুযোগ খু'জিয়া বেডায়। মহাপুরুষের চবিভ্রেষ মধ্যে এই 

স্থযোগের সন্ধান পাইয়া, তাহার কী্কে আশ্রয় কবিয়া, আত্মপ্রকাশ 

কবে। তাই জীবন-চরিত্রে শুধু একটি ব্যক্তব ইতিহাস নয়, উহ! একটি ধুগ 
ও একটি জ্গাতিব ইতিহাস। জীখনচবিত পাঠ কবিলে আমর] এই এতিহাসিক 

জ্ঞানে অধিকারী হুইয়। থাকি । 

সাহিত্যের দিক দিয়া জীবনচঞ্রিত্রের একটা বিশিষ্ট মর্যাদা তাছে। 

উহাতে মহাপুকষদের বাতির বিববণ আছে। কিন্ত মহাপুরুষদের অন্তরের 

যথার্থ পরিচয় কি জীবনচরিতে পাওয়া যায়? তাহাদের জীবনের অন্তগুর্ঠ 
আনন্দ বেদনার পবিচয় সাধাবগ জীবন-চবিত্রের মধ্যে পাওয়ার আশ! 



৯৪ ব্বভারতী 

সুদবব-পরাহ্ত। এইজন্ত অনেক মনীষী ভীবন-চরিব্রের খুব একটা বড় 
বকমের সাহিত্যিক মুপ্য আছে বলিয়। বিশ্ব করেন ন1। বিত্ষেতঃ কৰি 

ও শিল্পীর জীবন-চরিত সম্পর্কে এই প্রকার সঙ্গেছের অবকাশ অধিক। 

কবিও শিল্পীর কীতির পশ্চাতে থাকে একটা অলৌকিক, আকন্মিচ 

আত্মঠেতনা,একট! আয়োজন-নিরপেক্ষ শ্বর্গীয় আবেগ । জীবনের খু"ট- 
নাটি বিবরণের মধ্যে এই আকম্মিক ভাবাবেগের সন্ধান পাওয়। যায় ন1। 

জীরন-চরিত লেখক মহাপুরুষের শুধু বাছিব্রে পঞ্চিয় পান। তাহার 
দৈনন্দিন কার্ধ-কলাপঃ আলাপ-আলোচনা, তাহাব সা'সারিক লাভ-ক্ষতি, 

পাঙ্গিবারিক বিপর্যয় এই সমভ্ত ব্যাপাব যাহার সন্ধান বাহিরে লোকে 

বাহির হইতে পাইতে পারে,-_জীবন-চরিতে শুধু এই সমস্তের বিবণ পাওয়া 
যায়। কি বাছিবের কাজকর্মে কাহারও», বিশ্ষে কদিয়া- শিল্পী 

অন্তরের পরিচয় মিলে না। ভাই এই সব ক্ষেত্রে জীবন চব্তি অনেকটা 

বস্ততিষ্ঠ (01019 ব1 739211860) হইয়। উঠে, বাক্তিনিষ্ঠ ( ৪01)19019 

বা 119911১10 ) হইতে পারে না । মহাপুকষেব গভীবতব জীবন্ব প্রতিশিশ্ব, 

তাহার সত্যকার শ্ুথ-ছুঃথের ছবি পাঁওযা যায় না। এই জন্যই জীরন-5বিছের 

সাহিত্যিক মর্যাদা সম্পর্কে এই প্রকাব সংশযেব কথা উঠিয়া থাকে। 

কিন্তু আশ্ম,রিত € বা! &০$০-)১10£81)1)7 ) সম্পর্ক এই কথ। খাটে না। 

মহাপুকুষদের আত্মচখিত অপূর্ব সাহিত্যিক সৃষ্টি) ইহাতে মহাপুগ্ষ দেব 

গভীবতব জীবনের ব্যক্তিনিষ্ঠ (395061%৩) চিত্র আমর! পাইয়া থাক। 

জীবনের বৈচিত্র্য গুলি, স্থথছুঃখেব গভীবতব অনুতূতিগুলি, মহর ও বিশাণ্তৰ 

চিন্ত। ও আবেগগুলি মহা পুরুষেব প্রন্তাক্ষ ভাবায় জীবনের সমগ্র উত্তপ লইযা 

আত্মজীবন-০গ্রিতে অপূর্ব গ্রকাশ লাভ কবে। তথন ইহ! সাহিত্যিক গুণে 

উপাদেয় হইয়া উঠে। অপবেব রচিত জীবন-চবিত অপেক্ষা মহাপুকুষেব 

আত্মদীবন-চবিত পাঠক্কেব অধিকতর প্রত্যয় আকর্ষণ কবে বলিয়া, উঠ 

অপ্ক্ষোকত অধিক স্থখপাঠ্য হইয়। থাকে । 

বাঙ্জাল। সাহিত্যে স্বগ্ীষ যোগীন্দ্রনাথ বন্থ কৃত মাইকেল মধুসদনের ভীবণ- 
চরিত, মঙ্সথনাথ ঘোষ রচিত কবি *হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যাঘ্েক জ বন5খিত, 

চণ্ডীচরণ সেন কৃত ঈশ্বরচন্দ্র বিষ্ভানাগরের জীবনচরিত, শচীন্ত্র চট্টোপাধ্যায় কৃন্ত 

বহ্ধিমচন্দ্রের জীবনচরিত, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের রবীন্ত্রজীবনী প্রভৃতি গ্রন্থ 
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জীবনচরিত হিসাবে বিশেষ উল্লেখযোগ্য । আত্মচরিত হিসাবে বিগ্যাসাগর 
মহাশয়ের অসমাপ্ত আত্মগরিত১ কবিবর নবীনচন্ত্র সেনের “আমার জীবন», মহধি 

দেখেন্দরনাথ ঠাকুবের আত্মুচরিত, রবীন্দ্রনাথের “জীবনস্থতি”, স্বর্গীয় শিবনাথ 
শান্ত্রীর 'আত্ম:বিত”, প্রভৃণ্ত গ্রন্থ অতি উপাদেয়। 

জীবন-চবিত নৈঠিক ব্রাহ্মণের যক্ঞাগ্রিব স্থায়। জীবনের অগ্নিকে চিরকালের 

জন্ত বীগাইয়া রাখিতে, চায়, সর্বকাল ও সর্বদেশের চিত্তে একটি বিশেষ 

অগ্নিস্ফুলিঙকে ছডাহয়। দিতে চায়। মনুষ্য সভ্যতার একটি সর্বগ্রধান লক্ষণ 

যে বীর পুগ্জার (110:0-50:8110 ) প্রবৃত্ত তাগাই জীবন-চরিতের মধ্যে 

আত্মপ্রকাশ কবিয়াছে। গাই জীবনী ব5নার গ্রবুন্তি প্রচেই| কখনই একেবাবে 

শির্থক হইয়া য'য় না। 

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 
(কলিঃ বিশ্বঃ বিঃ ১৯৩২, ৩৫) 

ভূমিকা _বাল্যজীবন--শিক্ষাকাল__কন্ধন পীবন-_জাতীয় তাবোব-_কীর্ডিসমূহ--উপসং্কার | 

প্ডত ঈশ্ববচন্দ্রেব জীবন-কথা আমাৰ বড ভাল লাগে। ঘিনিই আমা 

আদশ মানুষ । অধ্যাত, অজ্ঞাত কুদ্র প্জীগ্রামে নিঠান্ত দবিদ্রেব ঘবে লক্মগ্রহণ 
কবিয়া ভ্ীহাবই মত শত বাঁধা-বিদ্ব সদর্পে অতিক্রম কাবরা। বিশ্বে আত্ম প্রতিষ্ঠ। 

কাখব'ব মধ্যে যে গোরব, যে বাবন্ধ আছে ত'হ! আমার কল্পনাকে মুগ্ধ 

কাবয়াছে। আমি ধরি এপনীপ হইতে পাঁবিতাম। তবে সংসাবে আর কিছুই 

চাহিতাম না। আমি ধৃন্ত হইয়া যাইতাম। 

প্রা সওয়া-শত বৎসর পূর্বে (১২২৭ সালে) মেদিনীপুব জেলার বীবসিংহ 
গ্রাথে ঠাকুবদাস বন্দযোপাধ্যায়েব গৃহে থে পিংহশিশুব জঙ্ম হয়, তাছান কীতি 

যে এক্দ। সমগ্র ঙ্গদেশকে পবিবাঞ্ত কবিবে, তাহ] সেদিন কে কল্পনা করিতে 

পাবিয়াছিল? তুঃস্থ ব্রাহ্মণ-ব্রদ্ষণী কতই গ্তঃখ-কষ্টে তাহাকে নয় বৎসরেরটি 

কথিয়! দ্িলেন। দেই নয় ধসবেব বালক ঈখবচন্ত্র যেদন মায়ের পদধূ'লমততর 

সম্বল কিয়। পিতার সহিত গ্র।ম ত্যাগ করিয়। গেলেন, সমগ্র বঙ্গদেশের পঞ্চ 



১৮ বঙ্গভারতী 

“মন! আমি আসিয়াছি*-_-তিনিই আবহ্মানকালের সত্যকার বাঙ্গালী। বাঙ্গালী- 
হুদয়েব স্বাভাবিক কোমলতা! এইরূপ বীবত্বেব সছিতই চিরদিন আত্মগ্রতিষঠা 
করিয়াছে । বিগ্যাসাগব সেই দ্বিধাহীন, শঙ্কাহীন সরল বীব বাঙালী। 

তীহার এই বাঙ্গাপাত্বেব গর্ব আমার কাছে অত্যন্ত লোভনীয় বলিয়। 

বোধ হয়। 

বিগ্ভাসাগব বাঙ্গালীর ছেলেকে লেখাপড়া শিখাইবার জগ্ত যে সব গ্রন্থ 

লিখিয়াছেন, তাহ! তাহাবই উপযুক্ত । তাহার গ্রন্থদমূহের অধিকাঁশই বাঙলাঁয় 

লেখা । যে কয়খান সংস্কৃত গ্রন্থ আছে তাহাঁও বাঙ্গালীর ছেলেকে সংস্কৃত 

শিখাইবাব জন্ত রচিত। যে বিরাট পাগ্ডিত্যেব একমাত্র সাক্ষী ভইয়া তাহার 

“বিগ্ভাসাগব' নাম বাঙ্গালী হৃদয়ে টিবদিন অমব হইয়া আছে, সেই পাণ্ডিন্্যাকে 

তিনি তাহার গ্রন্থ-সমূহেব মধ্যে জাহিব কবিতে চাছেন নাই। কিন্তু তাহাঁব 

যে গুণেব জন্য মুগ্ধ বাঙ্গালীব হৃদয় হইতে পয়াব সাগণ নামটি বাহিব হইয়া 

আপিয়াছিলঃ সেই সীমাহীন ককণ|। ও অপাঁব মঙ্গলেচ্ছাই তাহার গ্রন্থগুলিব 

মধ্যে চিরদিন মৃত্যুঞ্জয হইয়। থাকিবে | 

মহাত্ব। গান্ধী 
(কলি বিশবঃ বিঃ ১৯২৮) 

[স্চনা-_দন্ম--বাল্যজীবন--কর্নজীবন-__দক্ষিণ-আফ্িকায স্বাধীনত-সংগ্রাম--ভারতে 

স্বাধীন্ত! সংগ্রান-_মহাত্মাজীর নীতি-সাম্য 'ও প্রেম--উপসংহার | ] 

গুজরাটের কাথিয়াবাড প্রদেশে ১৮৬৯ গ্রীই্টাব্ের ২ব। অক্টোবব তাবিথে 

এক সন্্ান্ত বণিক্-বংশে এই মহাত্মা গান্ধা জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতা! 

পোরবন্দব বাজ্যেব দেওয়ান ছিলেন। কাথিয়াবাড শহবেই গান্ধীজী ইংরাজী 

শিক্ষালাভ কবিয়! ব্যারিষ্টার হইবাঁর জন্য বিলাঁত যাত্রা করেন। বিলাত 

হইতে প্রন্তাগমন কবিয়। ইনি বোম্বাই হাইকোর্টে ব্যারিষ্টাবী করিতে 

থাকেন। তারপব ১৮৯১ গ্রীষ্টান্বে একটি জটিল মোকদ্দমার জন্য ইনি 



মহাত্মা গান্ধী ১ 

মক্ষিগ আফ্রিকায় গমন করেন। দক্ষিণ আফ্রিকার নেটালে, ও ট্রান্সভালে 

তিনি আফ্রিকা*প্রবাসীদের ছুঃখ-ছুর্দশ! দেখিয়। অত্যন্ত মর্মপীড়িত হুন। 

ইাঁন যখন নেটালের সুগ্রীমকো্ে ব্যািগ্যারি করিতে থাকেন সেই সমষ 

দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে এশিয়াবাসাদিগকে বিতাড়িত কবিবার জন্য ন্টোল 

রাঙ্গঘবকাৰ এক আইন পাশ কবেন। গান্ধীজী প্র আইনের তীব্র প্রতিবাদ 

কবিলেন। ১৮৯৫ শ্রী্াঙ্কে গান্ধাজী ভাবতে প্রত্যাবর্তন কাবয়া গভর্ণমেপ্টকে 

দক্ষিণ আফ্রকাব ভাবতীয়গণের দুর্দশার কথা জ্ঞাপন কত্ন। পরবে 

১০৯৯ গ্রীগান্ে বুঅব-যুদ্ধেব সমষ তিনি আবাখ দক্ষিণ আক্রকায় গিয় 

স'ঘবদ্ধভাবে সেবাব্রত গ্রহণ কবিলেন! ১৯০১ শ্রীঠান্ধে তিনি ভাবতে 

প্রতাবর্তন করিয়া বোষ্বাই হাহকোর্টে আবাব ব্যাবিষ্রারি আবস্ভ কবেন। 

তাখপর আবার তিনি দক্ষিণ আরফ্রঙায় ফিরিধা গিয়া ট্রান্সভালে আযাটণিব 

কার্ধ বিতে থাকেন । ন্টোলেব সুপ্রসঞ্থ 40018 001079707 পত্রিকা 

হাবই গ্রতিষ্ঠিত। 

১৯১৫ খঠাঝে গান্গীী আবাব ভাবতে ফিরিয়া আমিলেন। তিনি তখন 

আন্দোবাদে একটি সঠ্যাগ্রহ-আ-শ্রয় স্থাপিত কবেন। ভাবতেব আভ্যন্তরীণ 

অথস্থ! সম্বঞ্ধে অজ্ঞতা লাভ কাববার জন্ত হনি ভাবতেব বিশিষ্ট স্থানগু'ল 

পরিভ্রমণ কবেন। অতঃপব বিহাঁবে চল্প।বণ ছ্েলায় নীলকর সাহেবদের 

সহ স্থ'নীয় লোকদেব বিব দশ্ঞজন, কায়বায় ছৃতিক্ষ-নিবারণ, মহাযুদ্ধের 

জনতা নর্থসংগ্র£, আমেদাবাদ ধমঘটেব মামা“স। প্রভৃতি কার্ষের কন্ত গান্ধাসাব 

নাম সমগ্র ভাবতবর্ষে 1বস্থৃঙলাশ কবে। জালয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস 

হঠ্যাকাপণ্ডেব গর তিনি ভাবতে “অসহযোগ” আন্দোলন প্রধরিত করিলেন। 

ঙাহাব পব হইতে ভারতের সুবিপুল শ্বাধীনত। নংগ্রামেব শক্তিম'ন্ নেতৃরূপে 
মহাত্ম। গান্ধী যে অসামান্ত ব্যক্তিত্ব ও ত্যাগের দৃষ্টান্ত দেখাইয়ছেন তাহার 

তুলন। পৃথিখীব ইতিহাসে সত্যই অতি বিবল। 

এহ ন্বাধীন্তাব যুদ্ধে তিনি একথানি অস্ত্র বাবহার করেন নাই, হিংসার 
লেশমাত্র তাহার হৃদয়ে ছিল না, শুধু মানুষের গ্তায় বীচিযা থাক্বার 
অধিকাবই তিনি দাবি করিয়াছেন। তীহাব এই অভিনব যুদ্ধে সৈ্ব-সামস্তেব 
অভাব কখনও হয় নাই । যখনই ভি'নি আহ্বান কবিয়াছেন, ভাবতের এক 

প্রান্ত হঠতে অন্ত গ্রাস্ত পর্ঘন্থ আলোডিত কবিয়া অসংখ্য নর-নাবী ক্ষুদ্র স্বার্থ 
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ও সংসারম্থথে জলাঞ্জলি দিয়। তাহার পতাকাতলে আলিয়া সমবেত হুইয়াছে। 

এমন সুবিপুল ব্যক্তিত্ব পৃথিবীর খুব কম নেতারই দেখা গিয্লাছে। 

এই বিরাট ব্যক্তিত্বের উৎসটি কোথায়? মহাত্ম! গান্ধী কোথায় এত শক্তি 

পাইলেন, যাহার প্রভবে সমগ্র ভাবতের অসংখ্য নরনাবী সমস্ত ক্ষুদ্র স্থার্থ 

ভুলিয়।, দলে দলে তাহার পশ্চাতে আলিয়া ধাডাইল ? এই ব্যক্তিত্তেব অন্তরালে 

রহিয়াছে তাহার অপবিসীম চবিত্র-খল। সত্যই তাহাব একমাত্র আদশ। 

প্রেম ও অহিংলাই তাহার অস্ত্র। সবলঙ!,» অকপট নিষ্ঠা ও অনাধাবণ 

আম্মত্যাগহ তাহাব বল। এই যুদ্ধ-সঙ্জীয় সভ্জিত হুইয|! তিনি বিজয়ী বীবেব 

জযমাঁলা লাভ কবিয়াছেন । তীহাব সত্যনিষ্ঠ। ও অকপট প্রেম দেখিযা সমগ্র 

পৃথিবী স্তন্িত হইয়! গিয়াছে | রাষ্ট্রনেত1 ত দূবেব কথা, ধর্মপ্রচাবক সাধু 

ব্যক্তিবাও তাহা চবিভ্রের নিধললতা ও উদ্রাব প্রেম অভ্ভকরণ কফবিত্তে 

চাহিতেছেন। মানস স্মগ্র পৃথিণী তীশ্াব 'অসাধাবণত্ব স্বীকার কধিষা মুক্তকগে 

তাহা ভয়গান কবিতেছে » পৃথিঝাব দর্বশেষ্ট মানব খলিয়! এই সবল অনডঙ্গব 

মান্ুষট সকলেব অভিনন্দন লাভ কখিয়াছেন। 

মাতম! গাস্বীব ঝাজনৈতিক মতের সঙ্গে যে সকলেবই মত সিশিয়াছে, ত 1 

নয়। কিন্তু তবু তাহার মহৎ চবিঝঞ্রেবা নঞ্ট বিশ্ববাসাব মন্তক অদ্ধায় ও 

ভক্তিতে অবনত হইয়াছে । সবল, শান্ত, অনাডদ্বর জীন যাপন কবা ভাবতীয় 

সভাতার আদশ। প|শ্চাত্য প্রশ্তাবেব মোহে পড়িযা ভাবত সেই পবিত্র 'আদর্শ 

হইতে বিচ্যুত হইতেছে দেখিয়া তিনি সেই শান্ত, সমাহিত, আশ্রম-জীবনের 
মাধুর্য আবাব নুতন করিয়া প্রচার কবিয়াছেন। 'থ্দারঁ এই সবল পবিত্র 

অনাডম্বব জীবনের প্রতীক। ভাবতকে এই খন্দব উপকবণবন্থল তামাঁসক 

জীবনেব গ্লানি হইতে যুক্তি দান করিবে, ইহাই তাহাব বিশ্বাদ। 

সাম্য ও প্রেম মহাত্মাজীর মূলমত্র। সমস্ত অন্পৃশ্যতা ও বৈষম্য তুলিয়। 
ভারতের উচ্চ-নীচ সমস্ত জাতিকে বক্ষে বক্ষে মিলিত হইতে হুইবে, ক্ষুদ্র বলিয়া 

নীচ বলিয়! আর কাহাকেও ঘ্বণা কর! চলিবে না। নিজেদের মধ্যে এই সব 

বৈষম্য ও বিরোধই ভারতের পধাধীনতার ছুঃখ বাড়াইয়! দিয়াছে, ইহাই 

মহাত্মা গান্ধী সত্য বলিয়া জানিয়াছেন। এই সত্য প্রচার কবিবার জগ্ঘই 

তিনি আজীবন চেষ্ট! করিয়াছেন। জীবনে বহু ছুঃখ ও ছুর্ভোগ তাহাকে 

সহ কবিতে হইযাঁছে, কিন্তু কিছুতেই তাহাকে এই পরম সত্য হইতে 
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তিলদাত্র বিচ্যুত করিতে পারে নাই। এই মহাপুরুষকে ভারতবর্ষ বিধাতার 
আশীর্বাদের মতই লাভ কবিয়াছিল। ভারতবর্ষের ছুর্ভাগ্য নিতান্ত গ্রয়োজনের 
সময়ই তাহাকে হাঁরাইয়াছে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা মহাত্মীতই দান। 
আমাদেব গুভবুদ্ধি যেন আমাদিগকে সেই দানের যোগ্য করিয়া তুলে-_-এই 
প্রার্থনা করি। 

আশুতোষ মুখোপাধ্যায় 
[ঞন্স ও বান্য-শ্ল্ষিি- উচ্চ-শিক্গ1কর্ণ জীবন--বিশ্ববিদ্ভালয়ের উন্নতি--বাঙ্গাল! ভাবার 

সমাদর বাঙ্গাল! ভাষায় অধ্যাপনাগ বাবস্থা-_ ভাষ। ও সা'হত্যের মধ্য দিয়! জাতীয় এক্য প্রতিষ্ঠা |] 

আশুতোষ মুখোপাধা।য ১৮৬ খ্ীষ্ট বেব জুন মাসে কলিকাতা মহানগরীতে 
জন্মগ্রহণ কবেন। উীাহাব পিত। ডাক্তাব গঙ্গাগ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কলকাতার 

একজন প্রসিদ্ধ ডিকিৎদক এবং তীহাব মাত জগত্তাবিণী দেবী একজন আদর্শ 

বমশী ছিলেন। মাতা-পিতাব অতন্তিত যত্ব ও সতর্কতার মধ্যে আগুতোম্সের 

বাল্যগীবন অতিণাহিত হইয়াছিল । 

১৮৭৯ খ্রীটাব্দেব নভেম্বব মাসে আশুতোষ প্রবেশিক। পৰীক্ষা পাশ করিয়! 

দ্বিতীয় শ্কান 'শধিকাঁব কবেন। অশ্ঃপর তিনি প্রেসিডেন্নি কলেজে প্রবেশ 

কবিলেন। তিনি তৃঠীয় স্থান অধিকাখ কবিয়। বি, এ, পরীক্ষা পাশ করেন 

এপং গণিতে ও পদার্থ-বিজ্ঞানে এম, এ, পরীক্ষা পাশ কবেন। তিনি 

১৮৮৬ খ্রীান্দে ২২ খৎনব বয়পে গণিতে ও পদার্থ-বিজ্ঞানে প্রেমটাদ বায়টাদ 

বুত্ত লাভ কবেন। 

অ:গুতোষ বি, এল, পবীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া! হাইকোর্টে ৪কাঁলতি আরম্ত 

কবেন। মাত্র 5ল্লিশ বসব বয়সে হিনি ভাইলকার্টেব জজ নিযুক্ত ভন। জঙ্জ 

হিসাবে সনত্র ত।হাব সুনাম হিল । তীশাব বিচাবে সুক্ষশিতাঃ বিচক্ষপহা ও 

অধ্যবসায়ের প্রুষ্ট পবিচয় পাওয়া যায় । 

হাইকোর্টের জজের কঠোর দায়িত্বপূর্ণ বনু শ্রমসাধ্য কর্ম কবিয়াও 

আশুতোষ দেশেব কার্ধে সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ কবেন। তাহাব প্রাণে 
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বিধাত। যেরূপ জাতীয়তা ও স্বদেশ-গ্রমেব অসাধারণ প্রেরণ। প্রদান 

করিয়াছিলেন, তাহার বাহুতেও সেইরূপ বিরাট কর্মশক্তি দিয়াছিলেন। 

সার আশুতোষের চবিত্র নৈতিক সম্পদে ভূষিত ছিল। এই নৈতিক 
চরিত্রবলের জন্য তিনি দ্নেশের সর্বত্র সম্মান প্রাপ্ত হইতেন। কি সর্বাচ্চ 

ধর্মধিকবণের বিচাঁবাসনে, কি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধাবরূপে সর্বত্রই তাহাব 

নিভীকতা ও সাহসেব সম্যক পবিচয় পাওয়া যাইত। এই ম্বাধীনচেত। 
মহাপুকষ ভয় কাহাকে বলে জানিতেন না, তাহার অপ্রতিহত তেজেব 

নিকট সকালই শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ে মস্তক অবনত কবিত। শ্রেষ্ঠ বাৎপুরুষ- 

গণেব সহত ব্যবহাবেও তিনি কথনে। সঙ্গ স্বার্থেব লোভে মন্তর্ক অণনত 

কবেন নাই। বস্থতঃ এই তেগোদৃপ্ক পুব্ষসিংছেব চখিত্রেব একটি প্রধান 

&ৈশিষ্টা ছিল তাহার নিভীকডা। এইভন্য ভিনি “বাংলার বাঘ এই আখ্যা 

প্রাপ্ত ১ইয়াছিলেন। 

আশ্ততোষ অসাধাবণ প্রতিভী লইয়| জম্মগ্রচণ কবিষান্থিলেন এবং এই 

গ্রতিভা তিনি বিশ্ববিগ্ঠালয়ের উন্নতিকল্পে ৬কাতবে গ্ুয়োগ ববিাছিনেন। 

তাহাব ফলে আজ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয ভগতেব আ্রেষ্ঠ শিশ্ববিগ্ঠালয় ুলিব 

ম। আশ্বতোষ শঁচিশ বত্সব বয়সে বিশ্বাণঘ্ালফেব সদ) পদে 

মনোনীত হয় এবং ১৮৮৯ খগ্টাঝ ভইতে জীবনে শেষ দিবস (১৯২৪ 

ঘ্া্াব, ২৫শে মে) পর্যন্ত এই সদশ্তশদেব অধিকাশী ছিলেন। এই 

দীর্ঘালের মধ্যে তিনি একাঁধিক্বাব ভাইস্-্যান্সেশাবে পদে বৃত 

হইয়াছিলেন। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে খিশ্ববিদ্ালফ়ের স'ক্কাবকর্ধে যখন আইন 

গ্রণীত হয় তখন তাহাব ভন্ত যে সমিতি গঠিত হয় আশুতোষ মুখোপাধ্যায় 

ব্যবস্থাপক সভাব সদন্যর্ষপে সেই সমিতিব সভ্য মনোনীত হন। এই 

আইন অন্ঠসারে বিশ্ববিষ্ঠালয়ে যে সকল নূতন বিধি গ্রস্ত হয় তাহাঁও 

আশুতোষেরই নেতৃত্বে হহযাছিল। ১৯০৬ হইতে ১৯১৪ খ্রীষ্টান পবস্ত 

তিনি ভাইস্-চ্যান্দেলাবেব দায়িত্বপূর্ণ কার্ধ অসামান্া দক্ঘতাৰ সহিহ সম্পাদন 

করেন। এই সময়ের মধ্যেই শিশ্বাবগ্ভালয় অভূতপূর্ব উন্নতি লাভ করে। 

১৯১৭ শ্রীষ্টাকে যখন পোষ্ট গ্র্যাজুঞ্জেটের শিক্ষাৰ ভাব বিশ্ববিষ্ভালয়েব হস্তে 

স্ন্ত হয়, তখন আগুতোষেব সাহস ও করমনৈপুণ্যে সকলে বিশ্মত 

হইয়াছিল । 
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ইতিপূর্বে বাঙ্গাদেশের বিশ্ববিস্ভালয়ে বাঙ্গাল! ভাবা! ও বাঙ্গাল! সাহিত্য 
অনাদূত ছিল। কলিকাতায় যখন বিশ্বাবগ্ালয় প্রথম প্রতিষ্ঠিত হইল তখন 

বাঙ্গাল৷ সাহিত্য একটি অবশ্ত পাঠ্য বিষয়েব মধো গণ্য ছিল। কিন্তু ১৮৬৮ 

খষ্টাব্দ হইতে এই ব্যবস্থা। উঠিয়৷ যাষ। 
বঙ্গ-সাহিত্যের অরুত্রিম বন্ধু আগতোষ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ১৯০৬ 

খ্রীষ্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয়ে যে নববিধি প্রবতিত হইল তাহাতে বি, এ, পরীক্ষ 

পর্যন্ত বাঙ্গাল! ভাষাব অধাপনা৷ ও পবীক্ষা গ্রহণেব ব্যবস্থা হইয়'ছিল। 

বঙ্গভাষাব শ্রেষ্ঠ লেখকগণের বচনাঁৰ সঠ্ত যাহাতে ছাএ্গণ পরিচষ লাভ 

কবিতে পাবে গুজ্জন্ত কতকগুলি গ্রন্থ আদর্শরূপে নির্দিষ্ট হইত | বিশ্ববিগ্ভালয় 

হইতে প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যেব শিদর্শন প্রকাশিত হইয়া! ছাত্রগণেব পক্ষে 

বিষ্ভাপতি-চণ্ডীদাস-প্রমুখ শ্রেষ্ঠ কবিগণেব স্রললিত কাব্যগাগাবৰ সহিত পবিচিত 

হইবাব স্যোগ প্রান করিল। এ সকলই আশুতোবেব অক্লান্ত চেষ্টাব ফল। 

অনাদতা, উপেক্ষিত বঙ্গভামা চন্য ঠিনি যাভ। কবিয়াছেন বজবাসী স্বিছিন 

তাভ। ক্জঞতাব সভিতত ম্মবণ কবিবে। 

এম, ৫) পবীক্ষায় ভারতীয় ভাষাব পৰীক্ষা! গ্রহণেব ব্যবস্থা পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট 
প্রান গঠনেব সময় হহতেই প্রবাঠত হইয়াছে । ইহাও 'আগুতোষের 

অন্যতম কীতি। ইাব পূর্বে দেশীয় ভাষ'য় সর্বোচ্চ পবীন্ষ। গ্রহণের ব্যবস্থা 

ভাবন্তেব অন্ত কোনও শিশ্ববিদ্যালয় কপিতে পাবেন নাই । এন্সণে বঙগদেশের 

প্রায় সমস্ত কলেজেহ বাঙ্গাল। ভীষাখ অধ্যাপনার ব্যবস্থা কব হহাাছে। 

নান। বিভাগে যাঞ্চাতে ধঙ্গভাষাব সম্পদ ধিত হয় তাহার বাবস্থা! হইতেছে। 

বঙ্গভাষাব ভাগো এরূপ শু যুগ আব কখনও আসে নাই বলিলে অন্রান্তি 
হয় না। 

মাতৃতাষাব সাহায্য ব্যহীত লোকশিক্ষাব চেষ্টা বার্থ” ইহা তিনি 

বুবিয়াছিলেন। বজদেশে জনসাধাবণেব মধ্যে শিক্ষাৰ বিজ্ঞার কখিতে €ইলে 
বঙ্গভাষাব সাহায্যেই করিতে হুইবে, অন্ধ কোন পঙ্থাই নাই। এহ সত্যটি 

হদয়জম করিয়াই আগুতোষ বাঙ্গাল! ভাষাকে শিক্ষাব বাহন কব্তে ইচ্ছা 

করয়াছিলেন। সাব আগুতোষেব আশহুলিনিদেশ অন্রসবণ কবিয়। বর্তমানে 

গ্রবেশিক। পরীক্ষায় বঙ্গভীষা শিক্ষা ও পরীক্ষাব বাহন হইবে, ইহ বিশ্ববিদ্যালয় 

কর্তৃক স্থিবীকূত হইয়াছে । 
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বাঙ্গালাদেশ ও বাঙগল! সাহিত্যকে তিনি প্রাণ দিয়! ভালবাসিয়াছিলেন। 

একদিকে তিনি বিশ্ববিষ্ঠালয়ে শ্বেতদ্বীপেব সরত্বতীর পার্থ বাঙ্গালার 

শ্বেতশতদলবাসিনী বাশাপাঁনিব আসন প্রত্ঠিত কবিয়া অভীষ্ট বরলাভ 

কবিম্াছলেন, অপবদিকে সাহিত্য সম্মিলন ও অন্তান্তস সভাব দ্বার দিয়! 

বাঙ্গালী জাতিকে প্রবুদ্ধ কবিতে চেষ্ট। করিয়া তাহার দেশবাসীর হৃদয়ে 

জাপন অটল আমন স্থাপিত কবিয়াছিলেন। 

ভাষা ও সাহিত্যের মধ্য দিয়া ভাবতের বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে যে একটি 

ধনিষ্ঠ তাবগত ্রক্য প্রতিষ্ঠিত কর! যায় ইহ] তিনি বিশ্বাস করিতেন। তীহার 

অদম্য কর্মশক্তি ও অক্লান্ত সাধনাব দ্বাবা ভাবনবর্ষে এইরূপ এক জাতীয়তা 

ভিত্তি স্থদুটভাবে প্রোথিত কবিবেন, ইঠাহ ছিল তাহাব প্রকাণ্তিক চেষ্টা। 

বিশ্ববিষ্ঠ/লয় গুলিব মধ্য দিয়া ভাতেব জাতীয় সাহিত্যগুলিকে উন্নীত করা, 

দেণীয় সাঠিতোব মধ্য দিয়া বিতিন্ন প্রদেশের মধ ভাবের আদান-প্রদানের 

যোগ প্রদান ববা-ইঠাই ছিল তীাগাব জীপনেব প্রধান লক্ষ্য । কলিকাত! 

বিশ্ববিগ্ভালয়ে বাঙ্গাল! সাহিতোর সঙ্গে মাঝাঠী, এজরাটী, অসমীয়া, ওডিযা, 

উদ্দু“ প্রভৃতি ভাষাব অধাপন! প্রথ্ঠনের দ্বাধা আগুন তাহা উদ্দেত্ত কট! 
সফলতার পখে লহয়। গিয়াছিলেন তাহ এর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভখিষ্যৎ হত্হাস 

প্রকাশ কবিবে। 

যাশুগ্রীষ্ট 
[ সুচনা জন্ম-জ্ঞান্লাভ-_ ধর্মপ্রচা--ঈনস!ধারণের বিকদ্ধত- মৃহ্যু- উপপংহার | ] 

এশিধা। মন্গাদেশেব পশ্চিমে আব দেশ। এই আ'বন দেশের উত্তরে 

প্যালেন্তাইন নাষে একটি বাঁজা আছে। এই বাঙ্গেব অন্ব্গত বেখলেহাম 

প্রদেশে ইহুদী ব'শে মহা পুরুষ যীশ্ুধীষ্টেব জল্ম হয়। 

যীশুশ্বীষ্টেব ন্যাঁষ এমন উদ্বারচেত', ক্ষমাশীল এবং ধর্মাত্মা মহাপুকষ পৃথিবীতে 

অন্পই জগ্মাগ্রহণ কবিয়াছেন। ঈশ্ববের করুণাঁয় তঁহাব অগা বিশ্বাম ছিল। 



বীশুত্রী্ ২৫ 

তিনি বলিতেন, মান্ুষমাত্রই সেই পরমেশ্বরের সম্তান। পিতা যেমন সন্তানকে 
প্রাণ দিয় ভালবাসেন, ঈশ্বরও সেইরূপ তাহার স্ুষ্ট মনুষ্তগণকে অন্তরের সহিত 
ভালবাদেন। মানুষ যদ্দি মিথ্যা কথা৷ বলে, চুরি কবে অথবা অন্ত কোন মনা 

কাধ করে, তাহ! হইলে ঈশ্বব তাহার প্রতি অসঙ্থষ্ট হন। পুত্রকন্তার মন্দ 
আচরণ দেখিলে পিতার মনে যেমন ছুঃখ হয়, মানুষের দুব্যবহার দেখিলে সেই 

পরমপিতা। পরমেশখরের হৃদয়েও তেমনি বেদনা জাগে। 

বীপ্ুত্বীঃ কেমন কবিয়া। এই সব জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন তাহ। শুনলে 

বিশ্মিত হইতে হয়। তিনি দরিদ্রেব ঘবে জল্মগ্রহণ করেন, দরিদ্রেব পর্ণবুটীরে 
দুঃখ-কষ্টেব মধ্য দিয় তাহার প্রথম শগীবন অতিবাহিত হয়। বিভ্যাশিক্ষার 

স্থযোগও তীহাব জীবনে ঘটিয়। উঠে নাই । প্ডিতগণ যে ভাবে শান্তর অধ্যয়ন 

করিয়। জ্ঞান লাশ কবেন যাশুগ্রীষ্ট সেঠাখে জ্ঞানলাঁভ কবেন নাই। তাহার 

স্কোমল হৃদয়টি হিল মমতার আধাব। সেহ হৃদয়ের অন্মভূতি দিয়াই তিনি 
মান্তষ এবং ম!নুষে স্ৃষ্টকর্তাকে ভালবাদিঠে শিখিয়াছিলেন। তাহাব আপন 

দয়ের জ্নুভ্ুতিব সাহায্যেই তিনি যে জ্ঞানলোকেব সন্ধান পাহয়াছিলেনঃ 

সমগ্র বিশ্বে বনাখা আজও সেহ আলোকেব সভায়তায় নিজেদের অজ্ঞান- 

অঞ্ধঙ্কার দুব কাঁরহেছে। 

যাশুখ্রাষ্টু ত্রিশ বসব বয়সেব সময় ধর্ম প্রণাৰ করিতে আকম্ত কবেন। 

সে সময় হ্ভদীগণের মধ্যে ধমেব নাধে নাণাবিধ অধর্সেব অনুষ্ঠান হইত। 

যাশুশ্ীষ্ট প্রকৃত ধনেব সাহায্যে 'অধম দু কাববাব জন্য মনোষোগী হহলেন। 

তান প্রচার করিয়া বেডাহতে লাগিলেন যে, ঈশ্বব এক ঠিশ্ন খিতীম নাই। 

যাশাবা সেহ অদ্বিঙাযর় পবমেশ্ববকে ছাড়িয়া নানা দেবতাব পূজ্জ। কৰে 

তাহাব৷ পাপী। 

দেশেব জনসাধাবণ যীগুব এই নূতন ধর্ম গ্রশ্ণ করিল না। তখন ইঞ্দীদের 

রাজ ছিলেন হিবোদ। হিবোদও যাশুব প্রতি অত্যন্ত কুদ্ধ হহয়! উঠিলেন। 

দেশেব বাঞ্জা, প্রজা সকলেই তাহাকে বিধর্মী বলিয়া ৩ৎপণ| করিতে লাণিশেন। 

কি্তযাশড কাহারও কোন কথ! গ্রাহথ ববিলেন ন:। নান! অত্যচাব ও 

অবিঢাব সহ কবিয়। তিনি অটল রহিলেন। 

এত বিবোধিত! সত্তেও যাণ্ড নৃঙন ধম প্রচাব ববিয়! বেড়াইতে লাগিলেন । 

তাহার সৌম্য মুতি, উদার ব্যবহাব এখ* প্রকান্তিক সত্যনিষ্ঠা দেখিয়া কেহ 
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কেহ তাহার প্রতি আকুষ্ট হইতে লাগিল। তাহার অমুতময় উপদেশ শুনিয়া 

অনেকেই মোহিত হইল । ধীরে ধীবে দুইজন একজন করিয়৷ তাহার শিস্ত 

হইতে লাগিল । কিছুকাল মধ্যে সাহাব অন্তবন্ত শিষ্তেব সংখ্য। হইল বার। 

যীশুব প্রতি লোকের অন্থবঁগ ধীবে ধীবে বৃদ্ধি পাইতেছে দেখিয়া! রাজ। 

হিবোদ ক্রোধে ক্ষিপ্ত হইয়|। উঠিলেন। অন্ত কোন উপায়ে তাহাব শক্তি 
দিলোপ কব সম্ভব নয় দেখিয়া! ভিনি প্রচলিত ধমেব বিবোধী হইবাব অপবাধে 

ষীশুব প্রতি মৃত্তাদপ্ডেব আদেশ দিলেন। বীশুব ভক্তগণ এই সংবাদ শুনিয়। 

মর্মাহত হইল । বাজ্দণ্ডে হাত হইতে তীাহ!কে বক্ষা কবিবার জন্য প্রাণপণ 

চেষ্টা! করিতে লাগিল । ইহ।তে হিবোদেব ছিদ্র আরও বাড়িয়া গেল। তিনি 

বীশুব বাবজ্জন ভক্কেব মধ্যে একজনকে গচুন অর্থেব লোভ দেখাইয়া! স্ববশে 
আনিলেন এবং ভাঁছাবঃ সাহায্যে যাশুকে ধৃত কবিয়া জুশে বিদ্ধ করিয়। 

তাঁহাকে হত্যা কবলেন। 

মৃত্যু, দ্বাবঝে দীভাইয়াও এই মহাপুকষ নিজেধ ছুঃখেব কথা এ₹টিবাঁবও 

উচ্চাবণ কবেন নাই। অধানিকেব অভাচাবে জর্জবিত হইয়। প্রাণ 1সঞ্জন 

কবিলেন, তবু তিনি একটি মুহ্েব জন্যও »ঞাদ প্রকাশ করিলেন না। তিনি 

মৃহ্যুব পুবে ঈশ্বংকে সম্বোধন কবিয়। ধপলিলেনঃ--প্পিতঃ! ষাহাঁব আমাকে 

ভত্যা কবিতেছে ভাঁভাবা অবে!ধ। তাভাদিগকে তুমি ক্ষমা কবিও 1৮ 

অশ্যাচাবীথ অভ্তাচাবেব কথ। ভুলিয়া ভাহাব কল্যাণ কামনা কবিতে 

পাবে, এমন ক্ষমাশীল লোক জগতে কয়জন ওল্স গ্রহণ কবে? 

প্রায় ছুই সহক্সর বসব হইল বীশুগ্রাই পণাধাম পবিভ্যাগ কবিয়াছেন, কিন্তু 

'তাহাবই প্রচাবিত শ্রীষ্টধম মাজ পৃথিবীমধ পবিব্যাপ্ত হহখা। পিয়াছে। 



মহারাজ অশোক 

€( কলি: বিশ্বঃ বিঃ ১৯৩১) 

[ব্চনা-_বাল্যগীবন--রাজ)লাভ--রাজ্যবস্তার-_ধমবন্তার-_কীতিকলীপ- (পত্র উপসংহার |] 

বাইশ শত বতৎসবেব অধিক হইল, মহাবাঁজ 'অশোক জগ্মাগ্রহণ কবিষা- 

ছিলেন। সেহ সময়কার ভাংতেব ইতিহাস অতীতের গা অন্ধকাবে বলুপ্ত। 

ভাবহবষেব তখন এক অতি গৌববময় দিন ছিল, সন্দেহ নাই। কিন্ধতাহার 

নিধশন কোন ইতিহাপিক গ্রন্থে লিখিত না থাক।য়,। আজ আমব! সেই অতীত 

গোববেব সন্বন্ধে মাব বিশেষ কিডুহ জানিতে পাবি না। বে কাবণেই হউক 

তখনকার দিনে ইঁওভাস লিখিবাব বেওয়াঞ্ ছিল না। তাই সেই সুদীর্ঘ 

যুগটি থেন গাঁঢ জ্প্ধকাবে আছন্ন হহযা আছে। সেই অন্ধকাবেব মধ্যে 

মন'বাভ জঅশোকেব কীঠি সুতীব জ্যোতিতে নিজেব অগ্জিহ্থ সপ্রমাণ কবিয়! 

উজ্জল ৬ইয়] [খখাজ করিঠেছে। 

অশোক মোমব*ণায় বাঞ্জা বিন্দুলাবেব পুত্র ব্বনামধন্ত চন্দ্রণ্প্ মৌর্ষেব 

পৌত্র। শ্াহার বালাগীবনেপ কথা বিশেষ কিছুই ভানিবাব উপায় নাই। 
কি্বদ*] অছে, তিন নাকি বাল্যালে বড় &বন্ত ছিলেন। বিন্ুসাবের 

মুগ্যব পর তীা্ঠাব পুত্রগণেব মধ্য সি"হাসন 'লইয়া বিপদ বাধিল। সেই 

বিবাদে জয়লাভ কবিযা অবশেষে প্রিয়দশী অশোক খ্রীষ্টপৃৰ ২৭" অন্দে 

পালিপুন্রে নি"হাঁসনে আনোশঙন কবেন। এই রাজাল।ভ কখিবাব জন্য 

নাকি অশ্েক তাহাব ভাইদের পবাদিত ও ছুই-এক জনকে নিহত 

কবিয়াছিলেন। 

রাজা ভইয় বাজ্যবিভ্তাবেব দিকে প্রিয় অশোকেব স্পৃহা বলবতী হইয়া 
উঠিল। রাঙ্গাশাভে পব আট ধঙৎসব কিয়! গেল। তাবপন তিনি 

বৈতবণী নদী লঙ্ঘন কবিষা কলিঙগদেশ আক্রমণ কবিলেন। কলিঙ্গবাসীবা 

দেশেব স্বাধীনতা বক্ষীকল্পে অশোকেব এই আক্রমণ প্রতিবোধ কাধিতে 

গিয়৷ দলে দলে অ।সিয়৷ যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জন কবিল, কিন্ত 'অশোকের বিপুল 
বাহিনীকে পবাজিত করিশে পারিল না। অবশেষে অশোকই জয়ী হইলেন। 
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কিন্তু এই বুদ্ধে যে বক্তত্রোত বছিল, তাহা দেখিয়। অশোকের কঠোব হৃদয় 
বিগলিত হইল। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন, “জীবনে আব যুদ্ধ করিব না।” 

এই প্রতিজ্ঞ! তিনি আজীবন রক্ষা! কবিয়াছিলেন। 

ইহ্াব পর হইতেই আমবা প্রকৃত অশোককে দেখিতে পাই। উপগ্ুপু 

নামক এক বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর নিকট ইনি বৌদ্ধধর্মে দীর্ষিত হইয়া অহিংসার 
মন্ত্র গ্রহণ কবিলেন। ইহার পর হইতে বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার করিয়! 

জনসাধারণের চিত্বোন্নতি-বিধান কবাই মহাবাজ অশোক জীবনের সর্বপ্রধান 

ব্রত বলিয়া গ্রহণ কবিলেন। কিসে মানুষ হিংসা তূলিবে, পবল্পবেৰ প্রতি 

সহানুভূতিসম্পর হইবে, সদাচাবনিষ্ঠ হইবে, ইচাই হইল তীাহাব গ্রধান চিস্তা। 

তিশি নিজে ভাবহেব সকল বৌন্ধ তীর্থ গুলি দেখিয়া আমিলেন। ব্যাপকভাবে 

যাহাতে ভগবান বুদ্ধেব বাণী দেশ-বিদেশে প্রচাবিত হয, অশোক তাহাব 

জন্য মাগ্রাণ চেষ্টা! কবিয়াছিলেন। শুপু থে ভাবতবর্ষেই তাহাব «ই প্রচেষ্ট। 

সীমবদ্ধ ছিল, তাহ] নয়। এশিয়ার পশ্চিমাংশে, গ্রীসে, মিশনে সিংহলে 

এবং আবও অনেক স্থানে তিনি গ্রচাবক পাঠাইযাছিলেন। শুনা যায় 

অশোকেব পুত্র মহেন্র ও কল্প! স'বমিরাও বৌদ্ধ ধর্েব গ্রচাব-কল্পে সি'হলে 

গিয়াছিলেন। তাহার রাঙত্বক(লে 'ধ্ম-মহামাত্রয নামক এক শ্রেণীর 

রাজকর্মচাবী নিযুক্ত হইলেন, ইাব! নগবে ন্ীবে গণন কবিয়। অধিবাসিবুন্দকে 

শীল ও আঁচাব সম্বন্ধে বৌদ্ধ ধর্মান্মোদিত উপদেশ দিতে লাগলেন । 

পবচ্গান্জরে এবং উচ্চস্তম্তে ধমোপদেশসমুগ সবল ও প্রাঞ্জন ভাষায় উৎকীর্ণ 
হইল। মাতাপতা। ও গুরুজনেব প্রি শ্রদ্ধ। বাখিতে, ভীবে দয়। কন্তে, 

সতা কথ! কহিতে, পবদর্মেধ প্রতি অদ্ধ। বাথিতে অশোক উপদেশ দিতেন। 

জনসাধাবণেধ হৃদয়ে যাহাতে ধর্মভাব জাগরূক হয় প্রিধদশ্শী অশোক সেন 

সমাবোহপুবক পর্মোৎমব ও শোভাযাত্রাব অনুষ্ঠান কবিতেন। 

শুধু ধর্মপ্রচাব কবিয়াহই অশোক লশন্ত হন নাই। তিনি ছিলেন একজন 
আদর্শ রাজা । তাই তিনি পরিহিত-সাধনে টাহাব জীবন উৎসর্গ কবিয়াহলেন। 

ভিক্ষু করা যাহাতে প্রচুব ভিক্গালান কাততে পাবেঃ অশোক তাহাব স্ব্যবস্থা 

কবেন। পথিকগণেব স্থবিধাব গন্য প্রশস্ত বাক্গপথপমূহ প্রস্তুত করান। 

রাজপথের দুইধাবে বুক্ষবাজি রোপন কবান। মাঝে মাঝে স্থগভীব কুপ 

খনন করাইয়া দেন। 



মহারাজ অশোক ২৯ 

অশোকের সময় যে ভাঙ্কর্ষ-শিল্পের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল, তাহার নিমিত 

স্যম্তগুলিই উহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন । তিনি বৌদ্ধ ধর্মের অন্ুবাগী তক্ত ছিলেন বটে, 
কিন্ত তাহাব পরধর্ম-সহিষ্ততাবও সীমা ছিল না। ভিনি বৌদ্ধধর্ম প্রচার 

করিবাব জন্ত আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু অন্য ধর্মাবলম্বীরাও তাহ'র 

নিকট সদ্য ব্যবহার লাঁত কবিত, অশোক তাহাদের সৃখ-্হঃথের প্রতি বিন্দুমাত্র 

“রাসান্ প্রদর্শন কারতেন না। 
অশোক যে একজন কত বড় রাজ! ছিলেন, আজ তাহ! ভাবিয়! দেখিবার 

দিন আপিয়াছে। সাধারণতঃ বাঞজজাবা আমদের রহিক ম্বাচ্ছন্্যবিধান 
কবিতে পাবিলেই যথেষ্ট কখিলেন মনে করিয়। 'আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়া থাকেন। 

বাস্তবিক তাহাই খা কয়জনে পাবে? কিস্ত যে মহানুভব বাজ। হিমালয় হইতে 

কুমাবিকা পধন্ত বিস্তৃত সুবিশান খাজোর অধীশ্বব হইয়া নিজে সন্যাসীর 

ন্রায় ভোগ-খিযুখ জীখন-যাপন করিঙেন, এবং অনংখ্য প্রজাপুঞ্জের শুধু 

সা*ন।বিক শ্বাচ্ছন্য বিধান নয়, আত্মার শান্তি বিধান কবিাব ভাবও খনি 

স্বেচ্ছা গ্রহণ কিয়াছুলেশ। তিন কত বড মানুষ ছিলেন, তাহ ভাখিয়া 

দোখবাব খিপয়। আজও থে পৃথিবার [ভিন্ন অংশে অসংখ্য লোক বুদ্ধের বাণী 
জগ্গদবণ কাবা অহি'স! মন্ত্রের সাধনা কবিতেছে, প্রিয্দখী অশোকের পুণ্য 

প্রচেষ্টাই হাহাব প্রধান কাবণ। এই মহাতিক্ষি তপোবুত নরপতি অতুল রাজখিভব 

ও তোগ-নথথে জলাঞ্পি দয়! বাঙ্জাব কঠোর কতব্যটিহ শুধু গ্রথণ ক ধয়াছিলেন। 
৪০ বসব বাজত্ব কবিবার পর শ্রীপ্রপূর্ব ২৩২ অন্দে মহারাঞ্জ অণোক পরপোক 

গমন কবেন। 



প্রবন্ধ-সকফেত 

রকৃফেলার- জন্ম --১৮২৯ খুঃ অঃ আনেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত নিচইযর্ক স্টেট, পুর) 
নাম জন ঢেভিউমন রকৃফেণার । বাল)জীবন-_সামান্য জমিজনা হতে যে ফসল পাওয়া যাইত 
তাহ।তে শ্বচ্ছনে সংসার চলি৩ না, যোল বৎসর বযসে সপ্তাহে চার শিলিং বেতনে খাচা-পত্র 

লিখিবার কাল গ্রংণ। চাকারতে অসস্বোষ, চাকরি পরিত্যাগ, স্বাধীনভাবে গর্থেপার্জনের চেষ্টা । 

ব্াবনাধং কাঠের ভেল। সন্তায ।ক।ণ্য। বক্ষ করাত ১০০ ৮শার পাও, ব্যবসখ্য-জীবনেগ হৃঞ্পাত, 

ন/না।বধ [শন পরয়ণ্ণ্য কাপ] ।এশ বঙ্ছর নয়নের মাখা দশ হাজার ৬পার সঞ্ষষ, প্র অর্থ শহ্য। 

কোন পাশ্প্রধ খ্যখলাযে খাচাঙবার হচ্ছ, খ শভ ততণ শ।গঞ্াপ কাপবাধ জন্য বাগখানা স্থাণন। এই 

ব্যবসায় প্র। তঠাশের নাম 9৮020191005] 002010 0 ৪জ ৮০৮--১৫)(:0]৭৬, চরিত 

দাশবাএ, মানব এমাজের গজ ৩ধপে প্রচুর দান বারযাছেপ, নান। প্রতিষ্ঠানের সাহত তাহার লাম 

বিজ ৬৩, ঠাহাপপ জীবন (নপঞ্ন অখ)বসাথ ও নিরব চ্ছগ্্ পর শ্রমেণ হাঙহান। "৬দযো গনং, 

পুকষ [সংহমুপে। ৩ পশমী” এহ ন।(৩বাক)টি হাহার জীবনে পাথক হ| পাভ করিযাছে। 

বু্ধদেব-__হৃচন।- প্রকৃ £ মহাপুকষ কাহাকে বনে, ভাশাগ। কখন পু খবীতে আবতীন হণ, 

বুদ্ধপেব এবডন মহাপুকম। জন্ম_পণা শাব্যরাঞ্জ *.পখাখন, ন।০1 মহামায়া, শাব্যগাজোর 

রাজধানী কাপণাব* পগরে মন্মৎ শেশবের নাম [সদ্ধাখ,বমাত! গোঠমীর হস্তে প্র,তপাণন। 

কৈশোরে ও যৌবপে-াচগ্তাশানতা, মুগধ। প্রতি * আ।মাধ গমোদে ।বভৃঞণ। সংপাবে বরাগ, জাবের 

ছুঃখে কৰ্ণ। দেবদও ও হংসে কা।ইশা। বরাগ। ও গুহত্যাগ -পুএর ওধাসাগ্ঠ পোখব। পিতা 

(বিবাহ 1দলেন, পঞ্জার নাম গোণা। ছশাকের ম ২৩ গাএখানা পা।রভ্রণণ, খুদ্ধ, শা ডও, দর্শাগ্রস্ত 

লোকদের এ।খধ। দুখ আনু এব, মাগ্ুষর দুখ শবাগণেব ভগ্য স্চপ্, হত্যা | বো।খলাভ ও 

ধনপ্রযাপ- পাঘবাণ গপঞ্তার পণ ৮বা খ অথাৎ আন লা৬, বোখণীশ করেন ব এয শাম ৬৭ 

বুদ্ধ, যেখাণে |সংদ্দনাভ করেন দেহ স্ানটির নাম বুদ্ধগযা, হহ। গযার নকঢব৩, বা ধবৃদ্ষ, 

বাশার ডপকণ্ে সারপাথে পাচজন শিস্বকে দ।্স। দান, এহ্ স্থানে অ.শাক পপ, পঞ্গে অনেকে বৌদ্ধ 

ধর্ম গ্রহণ করে, এশিযার বছু দেশে বৌদ্ধ ধর প্রগরিও হয়। দেহগ্যাগ ।- পধ হালসশ বৎদ্র 

ধর্মপ্রচারের পর আশা বত্নর বযসে কুশীনগরে দেহত্যাগ | 

স্বামী বিবেকানন্দ হুচনা- গমসাচ্ন্র ভারভবাসীকে ডদ্ধদ্। করিবার জন্য এইবপ 

একডন কনধোশীর আ বভাব প্রয়োজন ₹ইয়াছিণ, তৎকালীন সামাজক অবন্থ। ধর্ম ব্লবের 

সংন্ষপ্ন ইাতহাস।--জরনন ও বংশ।ববরণ--১৮৬২ খুঃ অব শমুলিযার দত্ত-বংশে জন্ম, নাম 

নরেন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ গন]াম মাশ্র-নপ নাম । প্রথন জাবন ৫--হাত্রীবনে কোনবাণ অসামান্তও। 

ছিল লা, ১৮৪ %ঃ অরে ব, এ, পাশ করেন, দশন-শাঙ্ছে অগ্ুরাগ, থান্রজাবনে না সকত। 



প্রবন্ধ-সঙ্কেত ৩১ 

হিন্দুসমাজের জডবাদের প্রভাব, নরেন্দ্রনাথও প্রথম জীবনে এই প্রভাব হইতে মুক্ত ছিগেন ন|। 

কেশবচন্দ্রের প্রভাব, ধর্সজ্ঞানের সহিত জ্াতীযতাবোধ, অধ্যান্মজ্ঞান লাভের ভন্য আকুল, 

প্রীরামকৃষের দর্শনসাভ। সাধন! £--পরমহংসদেবের নিকট দীক্ষা, দ্বাদশ বৎসর ধরিয। ভিমালয়ে 

তপশ্ঠ। দিদ্ধিনাছ, বুঝিলেন সর্ষভূতেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব, জীবের সেবা করিলেই ঈশ্বরের সেব। 

হয, বলিলেন,-_ 

"বহবপে সন্াখ তোমার, ছাডি কোথ। খু'জিছ ঈশ্বর ? 

জীবে প্রেম কণ্ে যেহ গন, সে জন (সাবা শ্বন।' 

পাওভাড়ি বাবার সভিত পান্ষ।ৎ, জীবনে পাওহারি বাবাণ প্রভাব। 

কর্মজীবন, ১৯৩০ খ্ুঃ অন্দে চিকাগে! সঠগে “পার্লামন্ট মফ রিল জধন” বা ধর্মমহামগ্ডপে 

হিন্দুধদের তেঠত সন্বন্ধে বত, ভডরোপ প ব্রণ, ই্রাপীয এবং আমেরিকান নগনারীর 

হ্য়িহ গ্রহণ । ধ্মহ। জ্ঞান, কম ও ৬৩ সংখয, অধ্যাস্স আদশের সাত জাতীষতাবাদ-__ 

গ্রন্থাবণা- জ্ঞানযোগ। বমবোশ,। ভলিবোগ প্রা ৪ গাশ্চাহা ভঠাদি। নব যুণের হচনা। 

ভাখতখাধৰ শব জাগরণ, যুবকণশের আম্ম বণজন ও নেখাবশ-গ্রভণ, পাসকৃষঃ |নশন প্রভাত 

স্বাপণ, জননাারণে? ।লবা | 

রামকষ্জ পরমহথস - শুংশ। ০5) খনীতত যখনত ধম বব পনস্তুণ হয, ৯খনহ 

নহাপুকণশশের গা বন্ভাব বত পঞ্মহংসদোলের গা বশাব | হণ্মত হগ্রন। হের ঠ%শঠ 

আগামবাগ মহকুসর কামারপুরু র গ্রাম ০৮৩৫ খু সঃ ২এনে ঘেকযাগ। | টিতা হু দরান 

চটোপাধ)ায ও মাতা ৮ম ণ পেবী। পঠামাঠান প্রদ্ শদাধয়। শেদা _ লগাণডাষ 

কৃতিহের অভাব, সঙ্গীত অনুরাগ, রামায়ণ, মভাভারত, ভাগবত প্রত ত ধদখগ্থেব ৬পাখ্যান 

শ্রল।। যৌনশ ,-ক এবাঠাধ জখমল। ধ নণেঙশবরের লা 1 পানমণির প্র হও খালাবা ভাতে 

পৌরোছিতা গ্রহণ | পবীপুজ ক করতে মধ্য এধে। ভাবাবাগ নং্জ। শাদাহতেন। ভশবহ তালা, 

অপন্যদাখারণ ও ও, ঠন্মখত। হখ্বপের বু ও) বা বার | পমনত তি উদার, 

আগার ব্যবহীর এব বম বশ্বামে গাদম [এপ বেশবদন্দ হেশের চগাহত পরা, 

ধমাখযান। বিবেকানশ -প্রযতম শিষ্য, [বিবেকানন্দের শিবু তভণের ভহাস। 

বিবেকাণশর প্রণারকাধ গামবৃষ্জ মিএন স্বাশনল। দেভঠ্যাশ *-১৮৮৬ খু আঞ্ ১৬ই ভাগ 

&১ বৎসর খসে দেহভ্যাগ। 

স্বর্ণকুমারী দেবী- ১৮৫১ খুঃ মণ ২৮নে আগই়। পিওা মরি দেবেগ্ুনাথ ঠাকুর, 

ভ্রাঠা রবীন্রনাথ ঠ।টুপ | বিবাভ ধরণ এপ বৎসর বসে বিবাহ । জামী |নকীনাথ 

ঘোষাণ। শক্ষ। 2 বিবাহের পুর্ধে পিশার গঙে শঙ্সা। হয, [াখাশ্রে পব বাশ্বাডণ্য ভে 5 আঠা 

স:হজ্*[থ ঠাখুপেব 'নকট বিছুকাল অবস্থান, এ মযে ভংগাতা শিদ | সাভঠানসাধপ। - 

বাঙ্জা টা নারীদের মধো লাহতা মাণনায অগ্রণ। | মিবাপ রাঙ্গা, বিদা৬, (সভলতাত 1519 

গান, দেব বৌনুক প্রভূত ব& এ্রঞ্ে রচায়ণী। ১৮৮৪ খুঃ তবে শানতী পঠিকাব সম্পাদনের 
রা 

4 
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গার গ্রহণ। ঠাহার আন্তরিক চেষ্টায় পত্রিকার সর্বাঙ্গীন উন্নতি । পত্রিকা-সম্পাদনে কষা 

হিরগ্য়ী ও দরলার সাহাধ্য । সাহত্য সাধনার পুরস্কার £--ঠাহার সাহিত্যে বৈশিষ্ট্য, দেশব্যাপী 

খ্যাতি, জগত্তারিণী পদক প্রাপ্তি, ১৩১৬ সালে ভবানীপুরে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের সাহিত্য 
শাখার সভানেত্রী হন। 

অনুগীলনী 

১। তকবর ও নাওরঙজেব সন্ব-ন্ধথ একটি প্রবন্ধা রচনা! কর। 

২ | ভাবগবধের কোন বিখা1ত ধমপ্রচারকের জাবন কথা, অবলম্বন করা একটি অনতিদীর্ঘ 

প্রবন্ধ নিখ। 

' নানক, কবর, চেতন, বুদ্ধাদে ৭) 

৩। ভাগতবধের ই।তহান হহতে কোন খখ্যান বারপুকষের জীবনা লিখ । 

(রাণ। প্রতাপ, ঈশ। খু, শিবাজী, শেরশাহ ) 

৪1 [বঞানের ক্ষেত্রে আভনব, আ। ক নেন দার। মানবননাজের কলা।ণ সাধন ক(বখাছেন 

এমন কোন (বজ্ঞা।নক ননাধার শীবপ। [বিধৃত বব) 

(মাঝ ন, এ ঢনন, জ দাশচন্ 15 জু তাকিশ, ফ]ারা-৬) 

৫ পেশনেল।ব আগ্য কন সু সক্যা্গা॥ (বণনন দ্যা অবাঠর্ষে অণীম হুঃখ বরণ 

করিযাছেন এনন কান ভাথভীঘ মহাপুবমের কী * কথ জআান্বন ব গয। একটি প্রন বচন! কস। 

( মহাল্। গাবী, দেশান্দ চিওগগীন, স্থভায৮ত্র বনু 1) 



--তৃতীয় পরিচ্ছেদ-_. 

পৌরাণিক চরিক্র 

ভীন্ষ 
( কলিকাত। বিশ্ববিদ্যালয় ১৯২৬) 

[ হুচনা-_জদ্ম--কীতঠিকলাপ--পিতৃছক্ত-_সত্যনিষ্ঠা-_
 তবাজ্ঞান- দেহত্যাঞ্থ |] 

প্রাচীন মহাঁকাব্যে ভীঙ্ষেব চিত্র মাসাগবেব মত ;- যেমনি উদ্ধার, তেমনি 

'অঞুলম্পর্শ। ভীম্ষমেব চবিত্র অতি জটিল,-_তাহ] ধেন কি 'একট! বিবাট বহন্তের 

যবনিকাঁব দ্বাবা চিবদ্দনেব মত আচ্ছন্ন হইয়া বহিষাছে । অনেকে ভীম্ষের 

সমগ্র কার্ষকলাপ সমর্থন কবেন ন।। কিন্ধ ষাহাঁবা তাহাকে সমর্থন করেন, 

আব ধাহাবা কবেন না সকলেই তাহার চখিত্রেব একটি অণির্দেশ্ট উদ্দাৰ গান্তীর্ষের 

শিক সসম্ত্রমে মস্তক অবনত কখেন এই বিবাট বক্তিত্ব, মহাপুরুষেব লক্ষণ । 
ভাঁম্ম সর্বদেশেব ও সর্বকালের মহপুক্ষগণেব সগোব্র। 

'অইবস্ুগণেব অকুত্ম বন শাপভষ্ট ভহয়] গঙ্জগাব গতে শাহ্গছব পুত্র হইয়া 

ভূতলে জন্মগ্রহণ কবিলেন। এই অলৌকিক নম্সবৃত্তান্তের সম্মান ভীম্ম নিজের 

সমগ্র জীবনে 'অব্যাশ বাখিয়াছলেন। তিনি কখনও কোন ক্ষুদ্র কাজ কবেন 

নাই । খলাকাপে ক্ষঞিয়োচত অন্পবিগ্ার তিনি সুনিপুণ হহলেন। তাহার 

বাঁতত্ব হখনকাব ভাবতে সবসাধাবণেব নিকট একটি পথম খিম্ময়েব বস্তু বলিয়! 

গণ্য হইয়া'ছল | তাহাব গুঝ হুখনবিওয়ী পবশুধামকেও তিনি শৌরধবলে পরাস্ত 
করিয়াছিলেন। কিন্তু শাঁবীবিক শোর্ধ কোন ম'্তষকেই কোন দিন মহনীয় 

কবিয়া তুলিতে পাবে নাই। ভাম্মে অসাধাবণত্ব তাহার ত্যাগে। তিনি 
পিতার তৃপ্তিহেতু দাস-রাজেব কন! সভ্যবতীক্কে আনিবণ্ব ভল্য নিজে জীবনের 
সমস্ত ্রহিক সুখ ত্যাগ কবিলেন,__বারৈশ্বর্ষে লোভ শ্যাগ কবিলেন, দাম্পত্য 

ভীবনেব সুখ তিনি এক কথায় পবিত্যাগ করিলেন। এই বিরাট ত্যাগেই 

দেবব্রত ভীষ্ষেব দেবত্ব। তিনি নিগ্গেব স্থ-সম্ভোগ-লালস। সম্পূর্ণগপে বিসর্জন 

করিয়। চিবজীবন শুধু কর্ম করিবার জন্যই বাচিয়া বহিলেন। মহাভারতের, 
নতি 
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্রীমগাগবদগীতা শর যে নিষ্কাম কর্মের বাণী প্রচার করিয়াছিলেন, সম্গ্র 

দহাভাবতে যদি উহার কোন সত্য আদর্শ থাকে, তবে সে ভীম্মের চরিত্রে । 

ভীম্ষের চবিব্রেই নিষ্কাম কর্মের বাণী যথার্থ মুদি লাভ করিয়াছিল । সত্যবতীব 

গর্ভজাত বিচিত্রবীর্ষের রাজ-সিংহাসনের রক্ষী হুইয়াই তিনি জীবন কাটাহয়। 

দিলেন। বিচিত্রবীর্ষের বাজ্যষ্ব্ধ স্বপ্রতিঠিত বাথাই তাগাব ভীবনের সাধনা 
বলিয়৷ তিনি গ্রহণ করিলেন। বিচিত্রবীর্ষেব পুত্র ধৃতবাষ্ট্র ও পাও । পাওুর 

মৃত্যুব পব তাহাব পুত্রগণেব সিত ধৃশ্তবাষ্ট্রেব পুত্রগণের তুমুল বিরোধ বাঁধিল। 

বিরোধ-ব্যাপারে ভীম্মেব কার্ধকলাপ লইযাই নান! বকম জটিল সমস্যাব উদ্তৰ 

হুইয়াছে। ভীম্ম ববাধব ধৃতবা্ট্রেব পুত্রগণ্বে পক্ষ অবলম্বন কবিয়াছিলেন। 

কিন্ত ইহার! ছিল পাপী। ধর্মপবাধণ পাগাব এপাতাদেব হহাব। অশেষপে 
শিগৃহীত ও লাঞ্ছিত কবিয়াছে। ভাম্ম মনে মনে পাগুবগণেব উপব শ্রীত 

ছিলেন। তিনি কৌববগণেব কার্যকলাপ একটুও সমর্থন কবিতেন না, বরং 

কথনও কখনও তাহাদেব মন্তায আ5বণেব ক্ষীণ গ্রতিবাদও কবিয়াছেন, এরূপ 

উল্লেখ মহাঁভাবতে আছে। কিন্তু তাহাই কি যথেষ্ট? ভীম্ম কার্ষতঃ 

পাগুবগণেব স্বপক্ষে বিশেষ কিছুই কবেন নাই। দব্দ্র এব* নিরুপায় বিদ্ভুব 

পাগুবদেব যতটুকু সাহাধ্য কবিষাছিলেন, 'শীঘ্ঘ তাহ"ও কবেন নাহ । 'অধিকন্ধ 

তিনি কুক্ক্ষেত্রেব মহ'যুদ্ধে পাগুবগণেব বিরুদ্ধে অন্বপাতণ কবিযছিলেন। যন 

আঙগীবন তাঁগ ও সতোব সাধন! কন্য়ি। আসিযাছেন, উাঙাব পক্ষে অন্ধু'্য 

জানিয়াও কৌববপক্ষ অবলম্বন কবান মধো কেমন -যন একট] অসঙ্গ-5 থাকিযা 

গিয়ানছছ বলিষা! মনে ভয। কি একটি কা আছে। ভ্তাষ-অন্ য়েখ 

বিগব বাঠিব হইতে কখা যায না। ষুগণম ভ্বাস“মন্ঞায়েব প্রকুত্ত মাপ ঠি 

সেই যুশ হযই এমন ছিল, যখন শীন্মের কার্ধই ছিল সকল ন্তায়ধমেব অনমভ । 

ভীম্ম তদ্ধিপবীত কার্য কর্বলেই ভয়ও পাপাচাবী, কৃতদ্ব খলিয়া নিন্দিত হইভেন 

প্পু যে শিশ্থব ভয ঠা] নয তিনি নিজেহ ভযভ যুগ*মেল প্রভাতে এ 
প্রকাব আচবণকেহ সত্য বলিয়! গ্রহণ কবিয়াছিলেন। কিন্ত দেখিতে হইলে 

সেই ধর্মকে মানিতে গিয়। উ*হীকে কতখানি ত্যাগ কবিতে হহয়াছ | শন্যের 

শ্বাভাঁথক শ্নে-গ্রবৃত্তিকে কতখানি নিপীডিত কখিয়। তিনি তাৰ অন্যান 

স্নেভভাজন পাগুবগণেব অঙ্গে অস্ত্র শিক্ষেপ কবিয়াছিলেন, তাহাই বিবেচ্য । 

ধুগাদর্শ য'ছা! খাকে থাকুক, উহাব জন্ত দ্বেশাচার ও শাস্ত্রকারেরাই দ্বায়ী। 



রামচন্ শু 

কিন্ত মানুষের চবিত্র বিচাঁরকালে গুধু দেখিতে হইবে সেই আদর্শ অনুসরণ 
করিতে গিয়! কে কতথানি ত্যাগ শ্বীকার করিল। এইরূপ মনোবৃতত্ত লইয়া 

বিচার করিলেই তীন্ম-চরিত্রের সমুন্নত মহিম! হুম্পষ্ট হইয়া! উঠিবে। তাহার পূর্ব 
জাবনেব দ্নেবোচিত ত্যাগ ও সত্যের সাধন! যে পরবর্তাঁ জীবনেও অক্ষ এবং 
অব্যাহত ছিল ইহ৷ বেশ বুঝ। যাইবে। 

শরশধ্যাশায়ী ভীম্মেব মুখেই শাস্তিপর্বেব অপূর্ব কাহিনীগুলি বিবৃত হুইয়াছে। 

এই শবশব্য। যেন তাছাব সমগ্ন জীবনের একখানি চিত্র। শুধু যে অর্জুনের 
হার বাণাহত হইয়াও তিনি সেই অপূর্ব শয্যায় শায়িত হইয়াছিলেন, তাহ 

নয়। এই সংসাব তাহার জীবনে চিবঙ্গিনই শরশধ্যার মতই পবীক্ষা-কণ্টকময় 

ছিল। ভীম্মের গ্যায় জানী যে প্রাচীন ভারতে খুব কমই ছিলেন, ইহ 

শান্তপর্বে তাহার আলো'চত ধমতবের ব্যাখ্যায় বেশ বুধা যায়। ব্রিকালজ্ঞ 

খার্ষব ন্যায় এই চিবকুমার জ্ঞানী পুরুষ প্রাচীন ক্ষত্রিয-সমাজেব ভূষণ-্বরূপ 
ছিলেন। তিনি সমগ্র মহাভাবতের মেরুদগ্ু-স্বরূপে উহাব আদি হইতে অস্ত 

প্ধান্ত সমন্ত ব্যাপাধটিকে বঝাপ্ত কারয়। বিদ্যমান ছিলেন,--তাহার মৃত্যুর সঙ্গে 

সঙ্গেই যেন মহাভাবঙেব মধ্যে একট। বিবাট অবসান ঘটিয়া গেল। চারি- 

দিকে মন্ধকাব করিয়াই যেন ভাবতের এই উজ্জল গ্রদীপটি চিরতরে নির্বাপিত 

হইল। 

রামচজ্ 

| হুচণা_মহামানবত্ব--গিতৃভাক্তি-বনবাস--হ্দশ ম্বামী-পাজা--সর্বগুণের সমন্বয--উপ- 

অংভার | 

তুলসীদাস ও কৃত্তিবাস বামচন্দেব কাজ-কামল চিএ অঙ্কিত কবিয়াছেন। 

কিন্ত বাল্সী“কৰ বাগায়ণে বামচন্র বীরত্ব ও মহিমাব প্রতিমুতি-তিনি 
মহেন্দ্রধবজ-সম্কাশ উ্নচদেহ, পবিঘ নূল্য তাহাব বাহু। 

এই মহামহিম মুঠিখানির মধ্যে খার্ষ-কবি সীমাভীন গুণবাশির প্রাণ গ্রত্ষ্ঠা 



৩৬ বজভারতী 

করিয়াছেন। তিনি শ্বদোষ ও পরদোষবিৎ, আশ্রিতের প্রতিপালক, স্বজন ও 

স্বধর্মের বক্ষয়িতা নিত্য-সংষমী। তিনি পৃথিবীর স্ায় ক্ষমাশীল, অথচ কুদ্ধ 

হইলে দেবগণেরও ভীতিদীয়ক হুইয়! উঠেল। এই চবিত্র-সহিমার মধ্যে প্রীতির 

কমণীয়ত। সঞ্চারিত হওয়ার বিচিত্র মাধুর্ষের স্তি কবিয়াছিল। 
অভিষেকেব পরিপূর্ণ উৎসবের মধ্যে রামচন্দ্র যখন কৈকেয়ীর মুখ হইতে 

নিচুব বনবাসাজ্ঞা শ্রবণ কবিলেন, তথন, তীহাব মনে যে হতাশাব ছুঃখ আসে 
নাই, তাহ নয়। বামচন্দ্র তেমন সুখ-ছুঃখ-বিবহিত যোগী ছিলেন না। তিনি 

আশা-নিরাশাব মধ্যে একটি সম্পূর্ণ মানব ছিলেন। এই দুয়ের পবিপূর্ণ 
এশ্বর্য তাহাব চবিভ্র সাধাবণ মণ্ছুষেব কাছে উপভোগ্য কিয়া তুলিয়াছে। 

চিবকালের মানুষ বামচন্দ্রেব মধে শিজেব প্রতিচ্ছবি খুক্তিযা পাঁইতেছে। 

জীবনের শখ তুঃখ উত্থান-পঙ্ুনেব মধো প্রতোক মানুষেব 'অন্দ্বন্ব খামেব 

চরিত্রে প্রতিবিদ্বিত হইয়াছে । খনবাসাঁজঞ শ্রবণে বামেব ম্বভাবতঃ যে ছুংখ 

ঘনাভূত হহ্যাছিল, অপবিসীম তৈর্য ও সণ্যমে সহিত তিনি তাহাকে 

দমন কবিযাছিলেন। 

পিতা তাতান তি অন্চাব করিষাঞিলেন, কৈকেয়া তাহার প্রতি 

অমাম্নষিক শ্টিব ব্যবাব কধিয়াছিলেন, বিদ্ধ খাম শেষে পর্যন্ত তাহাদে 

অগ্ডিয়কাধী ভন নাই,-তীহাদে প্রতি একটি৪ খিবক্তিম্থচক বা কটুর্াক্য 

প্রয়োগ কবেন শাখ। 

বমচগ্র অসাধাস্ণ সশ্যমী ছিলেন, কিন্তু যোণী ছিলেন না। হহাভ 

রাম-চক্ত্রেব বিশেষত্ব । তিনি মানষেব স্ুথ 2ুঃখকে ছাভডাহয়া পবিপৃণ দেবতা 

হহয়া উঠিতে পাবেন নাহ। তাই অপবিসীম ধের্য ঘাক। সন্বেও তাঙাব 

প্রাণে কণণায়ত মাঝে মাঝে ক্ষণিকের পুরব্লনায় 'অংত্মপ্রকাশ কবিয়াছে। 

মান্ধষেব পক্ষে একান্ত স্বাভাবিক এই হ্বদয়দৌর্বল্হ মানব-হৃদয়েব চবম এথ্থখ। 

এই হ্ৃদয়াখেগহ মানষকে মধুব কবিষা ওললযাছে। বামচবিত্রের ডওঙ 

পর্তমধ্যে এহ হদধাবেগেব শ্রোতাম্বনী ক্ষণে ক্ষণে দেখা দিয়াছে। তাই 
মানুষ বামেব সঙ্গে চিবদ্দিন সহানুভূতি-সম্পনগ হইয়াছে । ত হ দেখিতে পাই 

পূর্থবীর সায় সহিষ্ণু ও পর্বতে ন্যায় মহিমান্বিত বিখাট পুরুষ রাজ্যাভিষেক- 

উৎসবের মধ্যে নিদারুণ বনবাসাজ্ঞ| পাইয়। জননী কৌপল্যার কাছে জলভাবাক্রাস্ত 

নয়নে নবাসিয়। দাড়াইয়াছেন। আবার প্রথম রজনীব দুঃসহ বনবাস ক্লেশে 
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ব্যথিত হুইয়। পিতা দশরথ ও মাত। কৈকেয়ীর আচরণে বিক্ষোভ প্রকাশ 
করিতেছেন। মাঝে মাঝে এইরূপ হ্ৃদয়াবেগ প্রশান্ত মহাঁনাগরের তবঙ্গেব মত 

উৎক্ষিপ্র হইয়াছে। কিন্তু এই বিক্ষোভ কখনও স্থায়ী হয় নাই। ইহাকে 

পবাজিত কবিয়! তিনি '্যমকেই নিজের জীবনের সবত্র প্রতিঠিত কবিয়ােন। 

সীত্তার প্রতি সীমাহীন প্রেম থাক! সত্েও তীছাকে নির্বাসিত করিয়া তিনি এই 

সংযমেব জয় ঘোষ্ণ! কবিয়াছেন। 

তবে এই সমস্ত হৃদয়দৌর্বল্যে কি কোন দার্থকতাই নাই? নিশ্চগ্নই 
আছে। ইহাব! দেখিয়াছে, বামচবিত্রে কতখানি সংযম ও ত্যাগ বহিয়াছে 
মাঝে মাঝে এই হদয়াবেগ তীহাব সশ্যমের গভীরত! নির্দেশ কবিয়া দিয়ান্টে। 

এহ আলোকে রামচরিত্রেব যাবতীয় ছূর্বলঙ।র বিগ করিতে হইবে । যোগী 

যিনি তানি সংসারে বাঁতম্পৃহ। সংসারেব প্রতি ভাহাব হদয়-বৃত্ধি সম্পূর্ণ বিমুখ, 
কিন্্ু বামচন্ত্র পাবিবাবিক জীবনের মুঠিমান আদর্শ । ইহাকে সংসাবে বিমুখ 

কবিয়। চিত্রিত কবিতে বালক চাহেন নাই । তাঁই মানবোচিত স্ুখ-দ্ুঃথে 
তাহাকে মগ্ডিত কখিয়াছেন। 

গংসাখের মধো থাকিয়াও মানুষ কত বড হইতে পারে, তাহ! দেখাইবার 

জন্থই বাম-চবিত্রেব কষ্টি। দের্তাব দেবত্ব দেখাইতে হইলে অলৌকিক 

গুণমন্পন্ন দ্বর্গবাসা কোনও অদিতিনন্দনেব কাহিনী বলিলেই চলিত। কিন্তু 

দেবত্ব প্রদর্শন খষ কবিব অভিপ্রায় ছিল না-_মান্নষেব মনততবত্ব কতদুব শ্যর্ত 
হইতে পাবে তাহাই তিনি দেখাহতে চাহিয়াছিলেন। রাম-চবিত্রে সেই উদ্দেশ্ঠু 

সম্পূণ সাথক হুহয়াছে। 



ভরত 

্ সৃচনা-আবর্প চরিআ-্চুংখ-বরণ-লহৃতকি--ছার্থতাগ -উপমংহার ] 

ভবত রামায়ণের একটি আদর্শ চরিত্র, এমন কি, রামায়ণের একমাত্র 

আদর্শ চরিত্র দর্বঘোষ-রিক্ত ও সর্বগুণোপেত। ভারতেব চিত্রটি অতি করুণ। 
কাব্য-বিধাতা ভরতকে দুর্ভাগ্যের জয়টীক। পরাইয়াই তাহাকে হৃষ্টি 
করিয়াছিলেন। যে চতুর্শ বৎসর রামচন্ত্র, সীতা ও লক্ষণ বনে বনে 

ফিরিয়াছিলেন, তাঁহার মধ্যে তাহাদের অনেককে শোক, সম্তাপ ও বিড়দবন। 
সহিতে হইয়াছিল, সন্দেহ নাই; কিন্তু আনন।ও ছিল। ভারতের এই চতুদশ 
বৎসরকাল যেরূপে কাঁটিয়াছিল, তাঁহাব সহিত তুলনা কবিলে, বামচন্দ্েব 
বমবাস জীবনও অনেকাংশে সুখকর বলিয়! ননে হয়। চতুর্দশ বৎসর ভবত 

অতিমাত্র বিষাদে আচ্ছন্ন ছইয় কৃচ্ছকর্ম! তপন্বীব মত জটাবন্কল ধাবণ করিয়া 

রামচন্দ্রের প্রতীক্ষা কবিয়্াছিলেন। যে দোষ তাহার নিজেব নয়) তাভার 

গ্লান্টুকু সম্পূর্ণৰপে তাহাকেই বহন করিতে হইয়াছিল। এইক্নপ ক্ষেত্রে মানুষ 

চিন্তে ষে গভীর সন্তাপ উপস্থিত হইয়! থাকে, ভাতা স্মবণ করিলে, ভবতেব 
গ্রতি করুণায় পাঠকমাত্রেবই চিত্ত বিগলিত হয়। 

কৈকেয়ীর প্রার্থনায় বামচন্্র, সীতা ও ঢন্মণেব সহিত চতুদশ বতনবেব জন্য 

বনে চলিয়া! গেলেন, তাহাদের শোকে বুদ্ধ বাজ দশবথ প্রাণস্ঠ্যাগ কবিলেন। 

এই সব অঘটনের জন্ত ভরত একটুও অপবাধী ছিলেন না। তাহাদের জন্ট 

ভবতের হৃদয়ে আব কাহাবও অপেক্ষ! কম সম্ভাপ জন্মে নাই। অথচ রাঙ্গের 

আবাল-বুদ্ধ-বনিতার কাছে, মাতা! কৌশল্যা, নিষাদপতি গুহক, এমন কি 

ত্রিকালজ্ঞ খষি ভবদ্ধাজেব নিকটে ও তিনি সন্দেহ-ভাঞজন হুইযাছিলেন। দ্শবথ 

তীহাব চবিত্র জানিয়াও তাহাকে ত্যাঞ্যপুত্র কবিয়াছিলেন, এবং নিজেব 

তর্ধ দৈহিক ক্রিয়াব অধিকার হইতে তাহাকে বণ্চঠ কবিয়াছিলেন। এমন ক 

যে সবদু'্ঠ তাহাকে আনিবাব জন্য ৫কয়-বাজো প্রে বত হহয়াছিল, তাহাবাও 

ভরতের কুধলগগ্রশ্নের ব্যঙ্গ-মিশ্রিত উত্তব দিয়া বলিয়াছিল-__ 
“কুশলাস্তে মহাবাহে। যেষাং কুশলমিচ্ছসি 1” 

যেন ভবত, ঘশরথ এবং সীতা, রাম ও লক্ষণের কুশল ইচ্ছ! করেন না। ঘর ও 

পর সর্ব, নিরপবাধ ত্যাগবীব শুধু সন্দেহ ও নিন্দাবাদ লাভ কবিয়াছিলেন। 



ভরত ৩৯ 

বাস্তবিক অবস্থা এমনই দীড়াইয়াছিল, যাহাতে ভরতের উপর অনেকটা 
কানোহ আসিতেই পারে। ভরত এই মব অথটনের সময় রাজ্য উপস্থিত ছিলেন 
না সত্য, কিন্তু মাতুলালয়ে থাকিয়াই যে যড়যঞ্ত্রের মধ্যে ছিলেন না, ইছা! কে 
বিশ্বাস করিবে? কিন্তু ভরতের ভ্রাতৃভক্তির শোতে এই সমত্ত পদে ও গ্লানি 

মুহূর্তে কোথায় ভাসিয়! গেল। মহাপুরুষগণের চরিত্রই এইক্প চরিত্র মাহাত্মোর 

ল্পর্শে সম্ত সাংসারিক জটিলত1 পবাজিত হুয়। ভরতও নিগ্গের চরিতরগুণে 

সমঘ্তড সন্দেহ ও গ্লানিব নাঁগপাঁশকে ছিন্ন করিয়াছিলেন। তাহ ত্রাতৃতক্তি 

যেমন সীমাহীন, তঁহার উদ্াব ক্ষমাও তেমনি একট শ্লাঘার, বস্ত। শ্রত্ব 

উত্তেজিড হইথা মগ্বাঁকে প্রহাব ও কৈবেয়ীর প্রতি তর্জন কবিতে থাকিলে, 
অপবিসীম ক্ষমাব আধা ভবত তাঁহাকে নিষেধ করিয়াছিলেন । 

তাবপব ভবঙ্ত জ্টাবন্কল ধারণ কবিয়। শোঁকাবেগে উচ্ছুসিত হইয়| বামচন্ত্রকে 

ফিব'ইয়। আনিবাব দন্ত বনে চলিলেন। অযোধ্যা রাঁজপরিবাব ও গ্রকতিপুপ্র 

তাৰ সঙ্গে সঙ্গে চলিল। পথে ভাগীবথা তীবে ভূণশয়নে যেখানে বামচন্ত্র 

সাত ও লম্মণের সহিত বাত্রিযাপন করিয়াছিলেন। সেখানে আসিয়া ভরত 

সেই দীন শধ)াব তৃণপুগ্ণ দেখিয়া! ৬ঞ্নংবরণ কবিতে পারিলেন না। তিনি 

মুহ্ছিত হইয| পড়িলেন। খামদগ্রেব আশ্রমে যখন তান উপস্থিত হইলেন, 

তখন তাহা হীন মলিন বেশ দেখিয়! বামচন্ত্রেব চোখে ভল আসিল, বামচ্ 

তাহাকে ভাল করিয়াই ঠিনতেন। কিছ্ধ ভবতেব অঠিমান্র নির্বন্ধেও তিমি 

অযোধ্যায় ফিরিহে পাঁবিলেন না। তখন তাহাব পাদক। শিবে ধাবণ কবিয়। 

বাঞ্তপম্বী ভরত বাজো ফিরিপেন। কিন্ধ অযোধ্যাব বাজধানীতে কিরিয়] 

যাহতে তাহাব রুচি হইল ন!। নন্দীগ্রামে নূতন বাঁজ্যপাট বসিল। সেখানে 

ভবত তপন্বীব মত কৃচ্ছসাঁধনপর্বক বামচন্দ্রের পাছুকাতলে উপবেখন করিয়া 

চতুর্দশ বৎসর রাজ্য-শাদন কবিলেন। 

এমন গ্রাতৃভক্তিব চিত্র জগতেব কোথাও আছে কিনা সনেহ। বাঁমায়ণের 

আব সমস্ত চরিত্রের মধ্যেই1কছু না কিছু-ক্রটি-বিচ্যুতি আছে, কিন্তু ভবতের 
চরিত্র সমস্ত নিলঙ্ক । শঙ্গবেব পতি গুহক যথার্থ ই বাঁলয়াছেন-_ 

প্ধ্তত্বং ন তয় তুলং পশ্তামি'জগতীতলে। 

অধগজাদ[গত* বাঞ্যং ষন্বং ত্ক্ত.মিহেচ্ছসি 1 



প্রবন্ধ সক্কেত 

মুধিষ্ভির-__নুচন £-মহাভারতের উল্লেখ, পঞ্চপাগুবের মধ্যে জোষ্ঠ। ধর্শশীলতা-_যুধিটিরের 

ধরন প্রবাদবাক্যে পরিণত হইযাছে, ধর্মের জন্ত স্বার্থতযাগ, বকবপী ধর্ের প্রশ্থ এবং 

বুধিটিরের উত্তর। বীরত্ব £-_ভীমানুনের সহিত তুলনা, শারীরিক বলপ্রযোগে উদাদীনত। তাই 

ব্লিয়। ভীক নহেন, সত্য, স্তাষ এবং ধক বাছবলের উপরে স্থান দিতেন। সহিষুত। :-বিপদে 
ধৈধ, উত্তেজনার কারণ ঘটলেও বু'দ্ধর স্থিরতা, ছুঃশাসন কর্তৃক জৌপদীর অবমানার কালে 

অসীম ধৈর্যের পরিচয় । ক্ষমা £_ক্ষমা! (দবধর্ম, দুযোধন শক্রতাচারণ করিলেও বারংবার ক্ষম! 

করেন, গন্ধরগণের হাতে দুযোধন সপরিবারে বন্দী হইলে যুধাষ্ঠরই জাতৃগণের সাহায্যে তাহাকে 

উদ্ধার করেন। সত্যবাদিতা £_বাংক্য, বাবহারে এবং সর্বতো ছাবে সত্যাশ্রধী ছিলেন। একদিন 

মাত্র মিখ্য/ কথ! বলিযাছিলেন--“অস্থথাম। হত ঈতি গজঃ' কোন্ সমযে এবং কি উপলক্ষে 

এই কথা উচ্চারণ করিযাছিসেন তাহার উল্লেখ । পাপের প্রাযশ্চিন্ত জীবনে এই প্রথন 

ং শেষ কলঙ্ক, ইহার ফলে নরকদশন। 

অদ্ঞুনি--হুচন। £মভাতারগের ৬ল্লেখ। পঞ্চপাগ্ডবের তৃন্ঠীয, বীরশ্রেষ্ঠ । বীরত্ব £-- 

মহাভারতের অন্যান্য বীরের বিশেষতঃ কণের সহিত তুলনা, যুধিষ্ঠির ও ভীমের সহিত তুলনা | 

ক্ষাত্রধর্ম £--ক্ষত্রিয়ের প্রতীক, আজীবন সংগ্রাম, কর্তবা পাণনের জন্য শ্বাথত্যাগ । ভ্রাতৃভন্তি £-- 

ঘুখিষ্িরের প্রতি ভক্তি, দেবকের গ্ায গ্রোষ্ঠের আদেশ পালন, ছুঃশানন কতৃক দ্রৌপদীর 
অবনাননার সময ঘুধিষ্টিরের ইজিতে ধৈয্য রক্মা। কোমলতা! £-কুকক্ষেত্রেগ যুদ্ধকালে আত্মীয়বধে 

অনিচ্ছা, অনিচ্ছার মুলে ভয় ছিল নাছিল ন্বজন-বাৎসল্য। মানবত্ব £_ জ্ঞান, ভক্তি ও 

কর্ণ-_তিনের অপূর্ব সমাবেশ, শ্রীকৃষ্ণ ইহাকেই উপদেশের যোগ্য পাত্র বিবেচনা করেন। 

উপদংহার £--আদর্শ চরিত্র। 

ঈীতা1--হৃচন। ১--রামায়ণের উল্লেখ, জনকের কন্তা, রামের পত্রী, সীতা নামের তাৎপর্য। 

সতীত্ব £স্বানীর প্রতি অথণ্ড প্রেম, সৃখ-ছুঃখে সঙ্গিনী, রাজপুরীর হুখ-বিলাদ উপেঙ্গ। করিয়! 

স্বামীর সহিত বনগমন, অনহয ছুংখ-ভোগ, অগ্রি-পরীক্ষা, নির্বাপন, পাতাল-প্রবেশ 1--তেঞ্জবিত। 

রামচন্্র বববানকালে সীতাকে সঙ্গে লইতে অসম্মত হইলে সীত। বলিয়াছিলেন, “নিজের গ্ত'কে 

পার্থে রাখিতে ভয় পায় এরপ নারী-প্রকৃতি পুকষের হস্তে কেন আমাকে পিত। সমর্পণ 

করিয়াছেন 1 রাবণকে সাত। যে ভাবে ভৎ্পন! করিয়াছিলেন তাহার মধ্যেও অপূর্ব তেজস্থিতাক 

পরিচয় পাওয়! যায় ।--সহিঞুত। £₹--আজীবন অশেষ ক্লেশ সহা করিয়াও কাহারও প্রতি, 

দোষ 'রাপ করেন দাই 1--উপনংহার £--হিন্দুর গৃহে সতীত্বের অবিনম্বর আদর্শ । 



গ্রবন্ধ লক্ষেত ৪১ 

ভবীকষ্-_শুচন! ১ শ্রীকৃষ্ণ কি শ্বরং ভগবান প্্রীকৃফ্ণ অথব| ভগবানের জবতার? কেহ ফেন* 
শ্রীকৃককে ভগবান বা অবতার বলিয়! মানেন না । তাহার! বলেন গর ফ মহামানব । ভারতের 

সাহিত্যে প্রীকৃফের স্থান। হিন্দুর ধর্মবিশ্বাসে প্রীকৃষের প্রভাব ।--জন্ম £--পিতা-মাতার পরিচয়। 

মাতার বন্দী অবস্থায় জন্ম । প্রাকৃতিক ছুধোগ। এই হুধোগের অগ্তমিহিত অর্থ । রাজপক্তির 

অত্যাচার, ধর্ম বিপঃ এই নবস্থায় তাহার আবির্াব একান্ত আবশ্যক হইয়াছিল ।--বাল্যলীল! £-- 

শোদার স্নেহ এবং ব্রঞ্জের রাখাল বাঁলকগণে4 সাহচর্য, গোষ্টলীলা, বাল গে পাল পুর্জার মধ্যে 

হিন্দুর দেবতাকে সম্ভানবপে চিন্ত। ।-_-কৈশোর বৈষ্ণব সাহিত্যে রাধা কৃষ্ণের প্রেমলীল| । 

পৃতনাবধ, কালিয় দমন প্রনৃতি । কর্ধজীবন £-কংসবখ, পাগুবগণের সহিত যুদ্ধ যোগদান এবং 

ধর্গরাজ্য স্থাপন ।-_গীতার বাণী £-_অঙ্জুনের প্রতি নকৃষণের উপদেশ। কাজ করিবার অধিকারই 
শুধু মানুষের আছে, কমল সম্বন্ধে চিন্ত। কণ্রবার অধিকার তাহার নাই ।-উপদ হার ২. 

মহামানব প্রকুফ। 



চতুর্থ পরিচ্ছেদ-_ 

পল্লী-জীবন ও নাগরিক জীবন 
(কলিকাতা বিশ্ববিদ্ভালয় ১৯৩৯) 

[ সথচনা- পলীগ্রামের সৌন্দধ-_নাগপিক ও পল্লী-জীবনের হুবিধা-অস্থৃবিধার তুলন! । ] 

পর্বতে সঙ্গে যেমন সমভলক্ষেত্রেব তুলনা হয় না, সাদা বঙেব সঙ্গে যেমন 

লাল বঙেব তুলনা কবা যাঁধ না, প্ল্রী-ভীবনেব সঙ্গে নাগরিক জীবনেব তুলনাও 

তেমনই হয় না। কাৰণ এই উভয় স্থানের জীবন্যাত্রাীব ধাবা দুইটি সম্পূর্ণ 

বিপবীত-মুখী। সহধে সকল সুবিধা আছে, পলীতে তা নাই, ইহা অতি সবল 

সত্য কথা, ইহার সন্ধে কোন বিতর্ক চলে না । কিন্তু তবু কেহ কেহ পল্লী-ভীবন 

প্রাণ দিয় ভালবাসে, এমন লোকও দেখা যাঁয় ধাহাব! সব ছাঁডিয়া পল্লীগ্রামে 

আসিয়া বাস ক্তে পাপিলে খুশী হন । আবাব বিপশবীত রুচিব লোকও বিবল 

নঠেন। প্লীগ্রামেব জীধন-দাঁঙাকে অভান্ ভাকাব-আনক মনে করিয়া আজ 

অনেকেই পল্লী ছাডিয। নগবে গিপা। বাস কবিতেছেন। কাজেই পল্লী-জীবন ও 
নাগবিক জীবনেব মধ্যে যে একট। তুলনামুলক বিতর্কের কথ! উঠিয়া থাকে 

উহ্বাব ভিত্তি হইল সংস্কাবেব উপব প্রত্ঠ্িত। 

কিও ধাহাঁব। পল্লীকে ভালবাসেন এখং অশেষ অগ্রবিধায় ভবা পল্লাব পক্ষ 

লইয়া নগববাসীদের সঙ্গে কোমব বাধিয়া কলহ কবিতে প্রবুন্ত হন, তাহাদেব 

মনের কথাট| কি? তাঠাবা কি দেখিয়া পল্লীকে এতথানি ভালবামিয়াছেন? 

ভাহাঁব। দেখিয়াছেন ইহাব উদ্দার আকাশ-_যাহ] মাষের হানাহানিতে মুখরিত 

হইয়! উঠে না, সেই আম-্নাবিক্েল নিস্তন্ধ কুঙ্জী--যাহ। বহু দিনেব শুখ-দুঃখমঞ 

গীবনযাত্রাব মধুর শ্বৃতি নীত্বে বহন কবিতেছে, সেই কল-কল নাদ্দিণী নদী--যাহ। 

কর্মভাব-প্রপীডিত মাগ্ুমকে বিনা-প্রয়োজনেব বাছ্যে নিমন্ত্রণ কবিয় যায়, সেই 

সরল অনাদডম্বব পাধতৃপ্ধ জীবন্য।ত্রাব মোহ এই সব পল্লী-শ্রমিকদের প্রাণে 

এমনই একটি আকর্ষণ হৃষ্টি করিয়াছে, যাহ! নাগবিক জীবনের সহ হ্ুখ-ম্থৃবিধার 

প্রলোভনেও বিনষ্ট হইতে পায় না। এই প্রেমের গভীরতা তাহাদের হৃদয়ে যে 
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শক্তির সঞ্চার করিয়াছে, তাহ! দ্বারা তাহারা অকাতরে পল্লী-জীবনের সকল 

রম দুর্ভোগ সানন্দে অঙ্গীকার করিয়। লইয়াছেন। 

কিন্তু শুধুই যে অযৌক্তক ভাবপ্রবণতাব জন্যই মান্য পল্লীর প্রতি খআকুষ্ট ভয়, 
তাহাও নয়। সহরের জীবনে দ্বঃখও অনেক আছে, যাহ]! মাঝে মাঝে পল্লীর 
কথা মনে কবাইয়! দেয় । নাগবিক জীবন যেন সমস্ত কমেনি গুলিকে অনবরত 

খাটাইয়! লইবাব জন্য একটা পাকা বন্দোবস্ত বরিয়া লইয়াছে। মান্ুষগুলি 

কলের মত অবিবাম ছুটিতেছে। প্রয়োজনের চাহি! এত বাডিয়া চলিয়াছে যে, 

'আয়োজনেব আর সীম থাকিক্রেছে না । এই অবসব-হীম কর্মন্োতে মানুষ গুলি 

যেন দথ'দক্ জ্ঞান হাবাইয়। ভাসিয়া চলিয়াছে। তাহাদেব চিত্তবৃন্তি অপেক্ষা 

শরীরই এথানে বেশী থ'টিতেছে। কমের ফাকে ফ'কে শিশ্রামেব আযোজনও 

যে নাই, তাহ। নয়। কিন্তু মানুষে মন এমন একট। গ্নিস যে, সে মাপাজোপ! 

কিটিন-বাধা, আমোদ-প্রমোদে প্রকৃত তপ্ত পায় না। তাই এখানকার 

বিশ্রামঙাকেও দে কমেবহ রূপাস্তর বলিয়া মনে কবে। চাবিদিকের ইট কাঠের 

দেওয়ালে যেমন পুষ্টি বা১৩ ৯ষ এবং পীডিত হয়! ফিবিযা আসে, তেমনি কম- 

কাস্ত মনও যেন এথানে মান্তষেব সমস্তটাকেহ নাণ। উপকবণেব আয়োজনে এমন 

খ্যাপৃঙ বাঁথয়াছে যে, মানত অ.ন্মস্থ হইণাব একটু অধসব পাইতেছে না। এই 

যে অনখসব এুয়োঁজনেব তাগাদা, ণহ যে প্রকৃতিকে জাবনষ ত্রা হহতে সম্পূর্ণরূপে 

বিসর্জন দেওয়া, তভ1 মন্ু।ব চিত্ত গঠনেব অন্তবায় ॥ মানুষ এখানে পবিপূর্ণ 

ক্লুপে গাডয়" উঠিতে পাবে শা । এখানে পলীখ সামাহান উদাৰ আকাশ নাহ, 

অসীমেব আভাস পহয়। নদা খাঁ$য়া যাখ না, দ্বিগন্তবিলীন প্রান্তৰ নাহ, এমন 

কোন একটা বৃঃহ স্টদাব প্রশস্ত গ্রিনিস নাহ-যাহাব দিকে তৃষ্টি গভিত হহলে 

চিন্তট। পিল্ফাণিত, প্রমাবিত ও উচ্দ'সশ ৬হয়া উঠিবে। এমন প্রঙ$তি-বাহিভূতি 

জীবনযাত্র। কি কখনও সনযকাব মানুষ গঠন কবিতে পাবে? 

কিন্তু তাই বলিয়া সহবেব গুণগল একেধাবে ভুলিয়া গেলে চলিবে কেন? 

এই সহর মম্গ্ত-মভাতাব সর্বশ্রেষ্ঠ কীঠি। অনাদকাল হইতে মানুষ নিবস্তর 

সাধনা কাবয়া যাহ] কিছু লাঙ কবিয়াছে, তাহা সে এহ নগরে পুঞ্জীভূত করিয়া 

বাখিয়াছে। পল্লীব জন্ম হুইযাছে প্রকৃতি মাঙাব হতে, আপ নগব | নমিত 

হইয়াছে মানুষের হাতে । ভগবান মান্ধ কে সৃষ্টি করিয়। যে অবস্থায় ছাড় 

দিয়াছিলেন, সেই আদিম অরণ্য-জীবনেব সাহন্ আধুনিক নগপের তুলনা 
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করিলেই মাঁনব-সভ্যতাঁর সুমহতী কীতি কতকট! হদক্ঙ্গম করা বাইবে। এক 

কথায় মানুষ এই নগরে প্রকৃতিকে দাসীত্বে নিধুক্ত করিয়াছে। গ্রঃতিদেবী 
এখানে মান্ুষেব বুদ্ধিকৌশলে বন্দিনী হইয়া, তাহার ঘবে আলো জালিতেছেন, 
পাখা ঘুবাইতেছেন, তাহার কলকারথানাধ, দোকানে, ছাপাখানায় খাটিতেছেন। 

জীবনযাত্রাকে সহজ, স্ুবিধাপূর্নণ ও আঁবামঞ্জনক কবিবাব যতগুলি পন্থা মানুষ 

কল্পন। করিতে পারিয়াছে, সমস্তই নাগবিক জীবনে প্রযুক্ত হুইয়াছে। প্ররুতির 

ংহাবিণী শক্তিকেও মানুষ এখানে কতকটা ব্যাহত কবিয়া দিষাছে। রোগ 

হইলেই মানুষ মরিতে পারিবে না, নান। বকমেব ওঁধধপত্র ও অস্ত্রপাতী লইয়। 

সহবের মোডে মোডে ডাক্তাব কখিবাজগণ সজাগ হইয়! আছেন । বাড়-বঞ্চ। 

শিল বৃষ্টিকে তুচ্ছ করিয়! রম্য হমীবলী সগর্বে মাথা উচু করিয়া আছে। অগ্নি- 
দেবও এখানে তেমন প্রতাপ বিস্তাব কবিতে পাহিতেছেন না। কোথাও আগুন 

লাগিলেই অমনি বিজয়ী বীবের মত সদ্দলবলে দমকল বা “ফায়াব ব্রিগেড” ছুটিয়। 
আগিতেছে। মানুষের ছেলেগুলিকে বাতাবাতি পণ্ডিত করিয়া তৃলিবাবই ব! 

কত আয়োজন। রাস্তার বাঁকে বীকে স্কুল, কলে, লাইব্রেবী, সভা-সমিতি। 

তাহ! ছাডা কৃত বকমের সংবাদপত্র, সাময়িক পত্র নিববধি বিদ্যা বিস্তাবেব চেষ্টায় 

লাগিষ। আছে। বিছা! বিশ্তাবেব আয়োজন যেমন ব্যাপকভাবে হইতেছে। 

মান্ছযেব থাগ্ভাদিব অন্যান্য দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় বস্তব আয়োজনও তন্রপ। পয়স। 

হইলেই আব কথা নাই, ঘবে বসিয়। সমস্তই পাওয়। যাইবে । রোগ-শোক 

অনশনক্রিষ্ট মাধুনিক পল্লীগ্রামে এইসব সুবিধা! পাঁওয়। যাইবে না। তাই আজ 
গ্রামের লোক দলে দলে গ্রাম ছাঁডিয়! সহবে ভিড় জমাইয়াছে। 

ভরা ররর পারার (ররর 



নাগরিক জীবনের সুখ-দুঃখ 
( কলিকাতা বিশ্বৃবিষ্ঠালয় ১৯৩১ ) 

[ হ্ুচনা_নগরে বান কারবার স্থবধ। ও অন্থবিধা-_পদ্দীবাদের ঈবিখা ও অহ্বিধা--নাগরিস্ক 

জীবন ও পল্প'জীবনের তুলন1- উপসংহার । ] 

অনাদদিকাল হইতে আবস্ত কবিয়া৷ আঙ্গ পর্যন্ত আধুনিক সভাতার যে জয়ষাত্রা 

চলিয়াছে,_-ঠাহার শ্রেষ্ট দান হল আধুনিক নগব। জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, শিল্প- 
কলায় মানুষ এ পর্যগ্ত যাহা কিছু অর্জন কবিতে পারিয়াছে, তাহার দ্বাব। সে 

এহ নগবকে সাঙজাইয়া গুহাইগ| রাখিয়াছে। মান্য ছুঃখ চায় না। সুখ চায়। 

দুঃখ-কেেশ এডাহপাব জন্য যও রঞ্মেব সুবিধা স্যোগ স্থষ্টি করিবার উপায় এ 

পর্যন্ত তাহাব মস্তিষ্কে আসযাছে, হাঞ্ঠাব ড্ভাঞন ও স*সাধন করিয়া সে 

ন্গবকে নাণ। এন্বরে মগ্ডিত কাবতে চাহিয়াছে । কান্গেহ নগব-বাসেব স্রাখধার 

সীমা নাই । 

কলিকাতা বা লগ্ডনেব ন্যা।৭ একটা প্রকাণ্ড নগবে ম গ্রষ কত স্্থে বাস 

কবিতেছে । এখানে স্বাচ্ছ-শ্দাব অভাব খলিয়। কোন প্রশ্রহ উঠিতে পাবে না। 

পগস থাকিলে সখহ মিলতে । আহাববিহাব, বেশ-বাস, আমোদ-প্রমোদ, 

গমনাগমন, যানবাহন কোনাদকেহ খিন্দুমাত্র কটি থাঞক্বাব উপায় নাহই। 

প্র্্তিকে মানু যেন একেবাবে হাভেব মুঠায় আনিয়া ফেলিয়াছে । তাহাব 

ঘ্বাবা মা খ বে সব অনিই *হঠে পাবিত। সে সবকে সঙ্বখাসীণা! আজ 

আব আমল দিতেছেন ন।। ॥ড হহলে কি হহবে? জান পণ্ণবুটীব হলে 

হয়তে। ভায়া চুধয়া যাহতে পাবিত। বিম্য নগবেব মমব অট্রালিকাকে 

ভাঁঙয়। কেলো সহজ কম নয়। বৃষ্টিপাত হহলে মহৃতনধো প্রস্তব-নিমিত 

পয়ঃপ্রণানীব সাহায্যে বাস্তা-খাও জলশৃণ্ত হহবে। এইপ্রপে শুধু থে থেয়ালী 
প্রকৃতির অন্তায় অঠ্যাতাবের গ্রতঠিবোধ কথা £ইয়াছে তাহ। ন্য। প্রকৃতিকে 

দিয়া নগববাসী আজ দাপাব মত কান কবাইৎ লইতেছে। গ্রপ্কতিব বিদ্যুৎ 

আন মানুষেব ঘব আলোকিত কবিতেছে, গ্রাম্মাধক্য অপনোদন ক্বিবার 

জন্ত পাখ। ঘুধাহুতেছে, কল-কাবখাণায় [নিছে খাটিয়। মাগ্রষেব শ্রদু লাঘব 

করিতেছে। 

নগব-বাসের সছিত পল্লীবামের ঠুলণায় প্রশ্ন সহজেই আনিয়া পড়ে। 



৪৩ বঙ্গভারতী 

পল্লীগ্রামে কাহাবও হঠাৎ অনুখ হইয়া! পভিলে চারিদিক অন্ধকার দেখিতে হয়। 
এমন একজন স্থৃশিক্ষত চিকিৎসক নাই, যাহার উপর বোগীর চিকিৎসার ভার 

দিয়া নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। হয়তে] পচ মাইল ুরে বাস করেন এক হাতুড়ে 

ডাক্তার অথবা এক বর্ণ-জ্ঞান-হীন নিরেট কবিবাজ। তাহাকে খবর 

দিয় আনিতে আনিতেই হয়তে। রোগী প্রাণত্য'গ করিল। আর চিকিৎসক 

যদি বা মালল, উপযুক্ত ওধধ মিলিল না। নগরবাসাদের এ সব 

অন্থবিধ। ভোগ কবিতে হয় না। সহবে বড় বড ভাক্তাব রহিয়াছে; 
রোগেব খবব পাওয়ামাত্র পাচ মিনিটেব মধ্যেই মোটবে চডিয় 

আসিয়া হাঞ্জির হঠবেন। তঁহাব ব্যবস্থামত ওষধধ তখনই কোন 

ওবধালয় হইতে টাটকা প্রস্তুত কবাইয়া আনা চলিবে। টাক বায় 

করিলে সুশিক্ষিত শুশ্রন্াকাধীবও অভাব হইবে না। এজন্ত সবে 

থাকিলে অতি বড কঠিন পীডা হলেই মনে একটা বল থাকে। 

এটুকু সাহস ও ভবসা থাকে যে, টিন! চিকিৎসায় বেঘোবে প্রাণ হাব'ইতে 

হহবে না। 

ছেলেমেয়েদেব শিক্ষাবিধ।নেবই বা ম্থবিধা কত। সহরে বাস্তাব 

মোডে মোডে স্কুল) কলে, লাহরেবী, সভা-সমিতি। স্কুলগুলি বেশ 

স্থশবিগিলিত, স্শিক্ষিত শিক্ষকগণ উন্নত প্রণালীনে বালকগণকে শিক্ষা 

দিঠেছেন। অনেক সমষ গবাণ ছাঞ্জেব বিনাধলোও পড়িতে 

পাহতেছে। 'আখাব ধু স্কুলকতলছে পছিলেই যে মানুযেব শিক্ষি। 
সম্পুণ হয়, তাভা নয়। জনাধণ্যেব সদরে মানু? 'অনেক তথ্য শিক্ষা 

করে। মোট ধথা বাচশব জন্তু সহত্র সহম্র নবনাণী সংবে 

ভাত্র সংগ্রাম কা্ঠেছে। এই নীব্জ কমমোতেব একটা গ্রভাথ 

প্রত্যেক বালকেব টিতে নিত্য নিষমত কাজ কবিত্তেছে। বালক 

শিখিতেছে, কি করিযা বাটিতে ভইবে, বাচিবাব জন্য কতখাণি সংআম 

কারতে হইবে। সহবে কত ঠক, ভুযাগোব বঠিয়াছে। তাহা 

সবল প্রকৃতির লোকদিগকে প্রতিদিন কেমন কবিয়া গপ্রতাবণ। 

কবিতেছে, তাহা বালকদেরও অধিদিত থারফিতেছে না। এইজন্ 

তাহারা নিজেব জীবনে ঠকিয়া শিখিবাব পূর্বেই দেখিয়া শিখিতেছে। প্রাক 

প্রতাহছু একটা-না-একটা, সভা-সমিতি আছেই। সভায় বড় বড় বিঘান 
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জননেতা ও বিখ্যাত বাগ্ীর। বন্তৃত। করিতেছেন। এই রকম কত ভাবেই 
যে সহবেব ছেলে নিত্য নৃতন বিষয়ে শিক্ষালাভ করিতেছে, তাহ! নির্ণয় কব 
ছঃসাধ্য। দৈনিক খবরের কাঁগজই কি কম শিক্ষা দেয়? অথচ শুর পল্লাগ্রামে 
দৈনিক সংবাদপত্র খুব কমই যাইয়! থাকে। 

সহরে ব্যবসা-বাণিঞ্যেরও প্রচুব সুবিধা । প্ররুত পক্ষে এই ব্যবসা- 
বাণিজ্যকে কেন্ত্র করিয়াহ সর্বপ্রথমে সবগুলি গড়িয়৷ উঠিয়াছিল। বনু লোকের 
সমাগমে জিনিস-পত্রের কাটতি দৌথয়া ব্যবসায়ীরা নানা'দকৃ-দেশ হতে “তন 
নৃতন পণ্যদ্্রব্য সহবেই আমদানি কিয়া থাকে । পল্লী গ্রামের চেয়ে, সহরগুলিব 

সহিতই গেল, মার প্রভৃতির সাহায্যে বিদেশীয়দের বেশী করিয়। যোগাযোগ 
বটিয়। থাকে, এই জন্ত সহরগুলিহ দেশ্ুয পণোব বিদেশে বগ্তানী ও বিদ্ণোয় 
পণ্যে দেশে আমদানির কেব্রস্থল হুহয়। উঠে। পণ্যগু'ল অধিকা*শ ক্ষেত্রে 
টাটকা অবস্থায় ও খাটি দবে কিনিতে এব বিক্রয় কাঁরতে পাবা যায় । এই সব 
কারণে ব্যবসাষীদ্রেব পক্ষে নগব একেবাবে অপ বাঁধ বলিলেও চলে। 

শুধু ব্যবসায়া কেন, আঁজিকার এই সভ)াব যুগে কাহাৰ পক্ষেই আর 
নগবকে পাঁরহাৰ কখিয়! লিবাব উপায় নাহ । সুবিধ। হউক আব অঠবিধা্ট 
হউক, আধুশিক বা ৪7-9০-480৩ হতে হইলেহ নগবেব সহি প্রত্যক্ষ সছন্ধ 
রাখ] শিতা্* আপ্হাক। কিন্তু স+সাধেব নিববি*চ্ছন্্ ম্থ কোথাও নাহ, হ। 
একটি আবস*বাদত্য সতয। কাজেই মাঠযেব এন এদ্্রেব গড়া সহবেও গ্ুঃখ 
অছে। অঠব গঠন কাবিঠে গিয়া মাতষ গ্রকাতিব ইপবে, এমন কিখধাভাৰ 
উপবেও এক হাঁও চালাইযাছে। এত প্রকার থখাপাৰ উপব খোদ খাবি, 

কা তে গিয়া ঠাঙাকে অনেকা মুস্কিল পডঠেহহফ হে । অনেক খেত 
মান “শেস বা চবিতে পাবে *হ। এগঠ যে ভভ্তাবখান। কাগজে, 

পবিষ্ক।ব ৪ পাঁবচ্ছন্নতাৰ জগ্তা এত যন্ত্র লও] হহতেছে। তখু বোগ-পীডাব সখ্য 

কিছুমাথ কমিতেছে না। যদি সইবেব কোন পল তে একবাব কলেব। বা! খসন্ধ 

লা গল, তা্] হইলেই ্মাব বক্ষ নাই | ও ক্রাব-কবিবাজের শন্য চেষ্ট| বাথ 

করিযা শত শত লোক অকালে মধণেব মুখে আন্কু-সন্পন করিবে । মডকেব 

এহ প্রকার তাৰ প্রকোপ প্লীগ্রামে*তক্টা দেখা যায় না। জন-সংখাবর 

আধিক্যের জন্য শ্বভাবতঃ কলে1, বসন্ত প্রভৃতি মহামাবী নগরে এইরূপ কবাল 

মুতিতে আবিভূ্তি হইয়! থাকে। 



স৮ বঙ্গভারতী 

পল্সীগ্রামে পারিবারিক ভীবনটি বড় মধুর । পরিবারের মধ্যেই যে এই 
নিবিড় শাসিটুকুর আম্বাধ পাওয়। যায় তাহ! নয়।-ইহা! সমস্ত পল্লীটির মধ্যে 
ন্যুনীধিক পরিমাণে ব্য হইয়া থাকে। পল্লীবাসীর! পরস্পরের মধ্যে একটা 

লছাম্গভৃতির বন্ধনে আবদ্ধ থাকে। রোগে-শোকে, বিপদে-আপদে একে 

অপবের জন্ত বিপদ বরণ করিয়। লইতে বুিত হয় না। কিন্তু নগরে এই ভাবটি 

ঝড় বিবল। সহ্ববামীরা সাধারণতঃ ম্বাথপর ও পৎস্পবের প্রাতি সহামুভৃতিশৃন্ত 

হইয়া! থাকেন। এমন কি গ্রিবেশীদের মধ্যেও অনেক সময় কিছুমাত্র পৰিচয় 
থাকে না। 

নগবে জীবন-যুদ্ধ বড তীব্র ও প্রথব মুতিতেই দেখা দেয়। মানুষ নিজের 

স্বার্থেব জন্ত অতিযমাত্র ব্যস্ত থাকে এবং অপবের স্বার্থেব প্রতি দৃষ্টি রাখিবাব 

অবকাশ খুব কমই পায়। একক শৃহ্খল। বক্ষ! কব! যে কত দুরূহ, রাস্তাব মোডে 

মোডে সশস্ত্র পুলিশ তাহাব সাক্ষ্য স্বরূপ দীডাইয়া আছে। সাংসাবিকতা নগরে 

বড বেশী মাত্রায় দেখিতে পাওয়া যায়। পণ্ী-অঞ্চলে ধর্মভাব অনেক বেশী 

পবিমাণেই বিগ্ঘমান থাকে । অবশ্য এই ধর্মভাবেব সহিত নিবিভভাঁবে যুক্ত 
গৌডামীটিও পল্লী-মঞ্চলেই 'অধিক। 

নাগাবক জীবনে শিক্ষাবিধানেব সুবিধা গ্রচুব আছে, ইহ সত্য । কিন্ত 

আবাব অন্গবিধাও আঁছে। আজিবাব ধুগে বিপ্লব-মূলক চিস্তান্র!ত পৃথিবীর 

সর্বত্র একট! তুমুল মআালোড়নেব স্থাষ্ট কখ্য়াছে। প্লা এপেক্ষা সহবেই ইহার 

প্রভাব বেণী করিযা! অগ্ভূত হইয়াছে | বালকগণেব অপব্ণিত মনে এই প্রঞ্চার 

প্রভাবেব ফল ভাল নয়। ইহা 'তাাদেব স"্যম ও চিত্তদ্বৈধৈকে আঘাত কবে-- 

ফলে অনেক যুবকেবই ভবিষ্যৎ চিবতবে নষ্ট হইয়। যাঁয়। 



আমাদের গ্রাম 
(কলিকাত৷ বিশ্ববিষ্ালয় ১৯৩৩ ১৯৩৬) 

[গ্রামের অবস্থান_-সীমা-নির্দেশ-_বাসগৃহ ও গ্রামের অস্তান্য উল্লেশষোগা প্রণ্ষ্ঠানেম্স 

অবস্থান্--হাট-বাজার, পোষ্ট অফিস, রাস্তাবাট ইত্যাদি--পরিক্কার প:রচ্ছন্ন ঠা--্রামের আধিবাসি- 

দের প্রকৃতি-_উন্নতির উপায়--উপসংহার || 

আমাদের ছোট মহুকুমা-সহবটি হইতে নদী পাব হইয়া সোজা উত্তরদিকে 
এআম-কাটালের' রাস্তাটি ধবিয়া তিন মাইল চলিয়া গেলেই আমাদের গ্রামখানি 

দেখা যাইবে । এই গ্রাম আমার জন্মভূমি, শ্বর্গেব অপেক্ষা ইহাকে আমি অধিক 

ভালবাসি । ইহাব প্রত্যেক তক লতা আমাব হৃদয়ের বস্ত। 

ছোট নদী। তাহার ভীবে মাত এক মাইল শ্থান বাাপিয়া মাহষের বসতি। 

বসতিব পিছনে প্রকাণ্ড মাঠ,__-মবন্রমেব সময় তাত ফলে ভব! থাকে, বাকী 

সাব'টি বসব থালি পড়িয়া থাকে _গঞ্ চবিয়। বেছাধ গ্রামের ছেলে»! সকালে 

বিকালে খেল! কবে। নদীব উপবে ভিলা-বোর্ডেব প্রস্থৃত একটি সত, সেতুটি 

পাব হইলেই গ্রামে পশ্চিম সাঁধায় পৌঠান যায়। 'একটি স্কুপ্রাচীন বটবৃক্ষ 

ক্বুরণাতীতকাল হইতে এইখানে দীডাইয় গ্রামের সীমান্র্দেশ কবিন্ছে। 

ইগা-হ মুলে গ্রামেন 'অশিগাত্রী দেবত] লিতলা দেণীব প্রস্তরমম পৃঙ্গাবেণী । গুছি 
বত্নর গ্রামণাপীবা শিলিত মহানলমাবোছে এইগানে বাবোষাণী পুজা করিয়া 

থ)কেন। তখন এহধানে ছুই দিন €বঃ়। এটি মেল। ণসে। মেলায় কবিব 

গান হয়, কোন কোন বৎসর ঘাঁতাগ।ন৪ হষ। 

সেখান হইতে ববাবব পূর্ব'দকে নদীভাব ধলিয়। বাশ্তাটি চলিয়াছে। প্রথমে 

বামুনপাডা, তাবপব কায়েহপাড়া, বৈদ্কপাডা এবং আবও ম্ন্তণন্ বাসিন্দাদের 

বাডীঘব। 'বছুদূরে ভট্টাচ'মঘ মহাশয়ের “মদর্শ চ$ম্প,ঠি”, একখানি মাটিন্র 

চাল ঘব, ছাউনিব অভাণে একদিকেব মাটিব দেওয়াল ভাঙিয়! পড্ড়ফ'ছে। 

কিছু দূৰে ঘোষবাবুদেব বড পুকুব, ঘাট বাধানো,_প্রদ্ষ সাবাদিন ম্নানার্দী 
ও জলা থিগণের কলরবে মুখরিত । পুকুবপার্ভ প্রাচীন শিব-মন্দব। সেখানে 

ঘ্বিগ্রহরে পুঙ্জাব ঘণ্ট। ও সগ্ধ্যায় আবতিব পঙ্ঘধবনি শোনা বায়। এই 
ছুইটি সময়েই সেখানে প্রসাদার্থ পল্লী বালকের ভিড় দেখা যাম। আর একটু, 

৪ 
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অগ্রসর হইলেই গ্রামের “জগত্তারিনী বালিকা বিদ্যালয় । ইহা একটি উচ্চ: 

প্রাথমিক দুল, শ্যাম মুখুজ্জে মছাশয় উহার শিক্ষক। স্কুলটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন । 

সামনে ছোট ফুলের বাগান, বাকারির বেড! দিয়ে ঘেবা। 

আবও থানিকট! অগ্রসর হইলে 'পূর্ণ্্র ইন্কট্যুণন” দৃষ্টিগোচর হইবে । 
ইহা গ্রামের জমিদার চৌধুবী বাবুদেব প্রতিষ্ঠিত উচ্চ ইংবাজী বিগ্ভালয়। বিস্তা- 
লক্মটির অবস্থা ভাল নয়। ছাত্রদত্ত বেতনে শিক্ষকদের মাসিক প্রাপ্য মিটালো" 

বায় ন|১_অথচ সবকাবী সাহায্যও নাই। ইটেব দেওয়ালে উপর “কবো- 

গেটেড টিনের, ছাদ, দবজ! জাঁনালাব কপাট একটাও নাই, স্কুলের সব কর়টি 

শ্রেণীতে "বর কবোর্ড' নাই । মাত্র প্রথম তিনটি শ্রেণীতে আছে। লাইবেবীর' 

বালাই নাই। ক্ষুলেব সম্মুথে প্রশস্ত চত্বব। সেখানে বাঁশ দি! ছেলেবা একটি 

ব্যায়ামাগাব স্থাপন কবিয়াছে। স্কুলেব একটি বাবান্দাষ গ্রামেব পে'্ট অফিস 

নাম 'কবিমগঞ্জ-গোপালপুব-_ পারব ধর্তা কবিমগঞ্জ গ্রাম যাহাতে পোষ্ট অফিস 

প্রতিষ্ঠায় বিবোধিতা ন। কবে, সে্ন্য পোষ্ট-অফিসেব এই প্রকার নাম-করণ 

হইয়াছে । পো অফিস ছাড়িয়া গেলেই বাজাব। শনিবাব ও মঙ্গলণাবে এইখানে 

হাট বপে। পার্থদতী দ্ধ-বাবখানি গ্রামেব লোক এই হাঁটে সওদা কবিতে 

আসে মাছ ৬বকাবী ও ফলমুলেব বেশ আমদানি হয়। বাজাবে একথানি মাত্র 

কাপডেব ও একখানি মাণহা!ব দোকান । বাজাবেব একটি প্রান্তে নবীন 

বাগির বাস। নবীন গবীাব মান্তষ, তবে লোক ভাল । সে হাটখোল! ঝণট 

দেয়। হাটের দিন প্রত্যেক দোকান হইতে ষে ইহার জন্য একটি কবিয়। পযসা 

আদায় কবিয়া লয়। 

হটিথোল' ছাডয়াও বাস্তাটি অনেক দুখে গিয়াছে । কিন্তু ওদ্দিকেব রাস্ঠাটি 

স্থানে স্থানে ভাঙ্গী । বর্ধাকালে সেখানে রীতিমত ভলেব স্রোত চলে । পাখা- 

পাবেব ক্গন্ট কয়েক জাখগাষ বাশেব অস্থাধা সেতু নিমিত হয। কিন্তু অধিকাংশ 

স্থানেই ই]টিয়! পাব হইতে হয়। রাস্ত! যে সব দিকে ভাঙ্গিযা গিযাছে, সে 

অঞ্চলের বাসিন্দবা অধিকাংশই চাষী গবীব লোক। তাছাড়া এই যাতায়াতের 

দৈনন্দিন কষ্ট সহিয়। যায়, কাহাবও কাছে অভিষোগ কবে না, কবিতে 

আানেও না। * 

গ্রামেব মাঠেব সমস্ত ফসল এই চাষীরাই উৎপাদন কবে। কাহাবও কাহাবও 

নিজে জমি আছে, অধিকাংশ চাষা ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ ভদ্রলোকদেেব জমি ভ'গে 
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চাষ কবে। মাঠে ধান হয়, কলাই হয়, আবার ফুটি) তরমুজ, কাকুর ও শশীখ- 

অ.লু9 বেশ হল্ম'য়। মাঠেব মধ্যে স্থানে স্থানে ছোট ছোট পুকুর কাটিয়। রাখ! 

হয। বর্ষা” জলে যখন-মাঠ-ঘাট ডূবিয়া যায়, তখন এই পুকুবগুলিতে প্রচুব মাছ 
আলিয়! আশ্র্ লয়। বর্ষ/কাল চলিয়! গেলে পুকুরেব মালিকগণ সব মাঁছ 
সহজেই ধবিয়া লইতে পাবেন। 

গ্রামেব অধিকাংশ বাডীই মাটির ভৈয়াবী, আব চালাগুলি খড়ে ছাওয়া 

তবে গৃহলক্মাদেব অক্লান্ত পবিশ্রমে সর্বত্রই একট! পবিচ্ছন্ শ্রী। ফুটিয়! উঠিয়াছে। 

কিন্ত গ্রাম্য যুবকেরা অধিকাংশই অলন ও মূর্খ। যাঁহাবা গ্রামের বিষ্ভালয়ে ছুই 

একটি শ্রেণী অতিক্রম কবিয়'ছে, তাহাদেব সেই অল্পবিদ্তা সত্যই অত্যন্ত 

ভঃঙ্কণীরূপ ধাবণ কবে। শিক্ষাৰ অভিমানে তাহাব! মাটিতে পা ফেলে না, 

সামান্ক পথ্শ্রমেব কাক্গ কব্তে ঘ্বশাবোধ কবে। সাধাবণেব চেয়ে নিছেকে 

ত্বতন্ব কিয়া বাখিবাধ চেষ্টা তাহাদের কথাবার্তায় ও আচাব আচবণে সবাই 

আত্মপ্রকাশ কবে। 

গ্রানেব চাখি'দকে ঝোপ-ঝাড জঙ্গল। চাবিদ্দিকেই যেন একট! তামসিক 

আলম্য পল্ল'পগ্মা? কঠবোধ কবিয়া দিয়াছে, "চাই চাবিদিকে [নন্তন্ধ। চেষ্ট। নাই, 
উঠ্চাশ। নাহ, কচ নাই, শিক্ষা! নাই, মনতম্তত্ব নাই। এই সব দেখিয়া ব্যথিত 
হহং। ভাহাকাঁন কাববাব লোক'ও নাই । যাহাব! কিধ্থিৎ বিগ্যাশিক্ষা! কবিয়া 

খু'পরসা কবোজখাব কবিতে শিশিয়াছে, গ্রামের হ্ববস্থা। দেখিয়। তাহাব। সময় 

থ1ঞতে সঠবে প্লাইয়া বাচিয,ছে। বোগ, শোকঃ অবিচার, অতভ্যাচাবে দুবল 

অসহায় বাঞ্চি নিত্য শিয়ত শিপীডিত হইতেছে। 

খিন্ধু এত যে ছুঃখ, ওধু ঘেন পললীমায়ের মুখে হাসি লাগিয়াই আছে। 

এখনও বুক্ষে বুক্ষে তেমনি ফুল ফুটে, ছায়া-শীতল পল্লীপথখানি স্থবিত করিয়। 

বনগন্ধ-মধুব সমীবণ বহিয়া যায়, নদীব কলগীতি যগধুগান্তবেব ঘব-সংসাবেব 

স্ুখস্থাত বহিয়া আনে। চোঁখেব জলে-ভেজ। পল্লীলক্ষমীব এই হাসিমুখ বড় 

করুণ। আমাৰ মনে হগ, মায়েব চোখের জল মুঁছয়া দ্বেওযা প্রত্যেক পল্লী- 

সন্তানের বর্তায। যে স্থশিক্ষাব অভাবে আজ পল্লীবাসীর রুচি কলুষিত 

হহয়াছে, সেই শিক্ষাকে ফিবাইয়া আনিতে হইবে। সেই সব শুভ-মুহূর্ত কৰে 

আ]াসপে? সেদিন জন্ধটাবে আলো জ্বলিয়। উঠিবে ! কাহাকেও বুঝাইয়। দিতে 

হইবে না--শিখ।ইখা 'দতে হইবে না, প্লীসস্তানেখ আত্ম কর্তব্য সম্বন্ধে নিজেরাই 
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উদ্বুদ্ধ হইবে। নগর-প্রবাসীর! ঘরে ফিরিবে, জঙ্গল পারক্কাব হইবে, ম্যালেরিয়া 
দূব হুইবে, স্কুলের সকল শ্রেণীতেই “ব্লাকবো্ড' শোভ। পাইবে, রাস্তার তা্গনে 
আবার জোড়া লাগিবে। 

পললী-সংস্কার 
[ ভূমিকা - পলীর পূর্বতন অবস্থা _ক্ত্রমান শোঁচশীয অবস্থা ও শাহাব মূল কারণ- টহার 

প্রতিকারের উপায--প্র কারের প্রণা। ] 

বাঙ্গাল! পল্পঃময় দেশ। প্ীব উন্নন্তেই বাজ'লা সভ্যকাব উন্নতি 'এবং 

প্লীব অধনতিতেই ইহার 'অবনতি। "আজ বাঙ্গাল'ৰ প্ঘী অবনতিব শেষ 

প্রান্তে আসয়া পৌছিযাছে। একদিন পাঞ্জালাৰ পল্লী ছিল শান্তিব নীড, 
মানুষের বহু-জাকাজ্ষত শ্রথেব বাসস্থান আব আল উঠা বাসেব পক্ষে 

একেবাবে অযোগ্য। 

'আপলাহে আপনি সম্পূর্ণ ধাঙ্গ লীঝ শেঠ প্ীগ্রত্ম আজ কোদায়। যেনে 

গ্রামবাণীনণ আ্ুখচঃখেব সঙ্গী হহও। গ্রানে। গানবাব গ্রামেই বাস কাবতেন। 

পাণায় জপেব জনা এশনজ সব্েবব। যাছাফাতের 5ন্থা বাশ্টাত লোক্শিক্ষাব 

জগ্ত পঠশাল-দতম্প।ঠি, আনোদ-শ্রমোৌদেব  কীংবগান, খাত্রাগান হাহাব্হ 

অর্থে শিবাঠিত হইহ। ঝে।প মাব জঙ্গলেখ প্রার্য প্নাপস্মীর কলোখ ক তে 

পাবিচ না, মাঠে মাঠে ধান ইত, গোয়াল ভন শরন্দব শপ গোক থাকি 

নদাঠে, পুকুরে মাছেব অক্ষ আযোঞগন ছিল, গ্রাম াসগণ সৃখে স্চ্ছন্দে 

খাইয়।-পাবয়া, ভাসিষ|-খেলবা, নাচয়া-কুনথা কিবিত। গ্রতোকটি গ্রাম 

আমোদ-উত্সবে একটা! আকর্ষণে বস্থ ছিল । দোশ-ঃগৌতদবাধি বাব মাসে 

তেব পাঁণ লাগিয়াই ছল । গ্রানবাণাঝ গ্রামা জানে ক্কুম|ছল না গ্রান্য 

জীবনে কোথায় ক্কোন ক্রুট হইলে, শি্জেবাহ উদ্যোগী হুইয়। ক্রটি দুব 

কারয়। লইত। 

কি বুক্ষণেই নাগবিক সভ্যতা! বাঙ্গালায় গুবেশ করিল। তাহারসঙ্গে 
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আর্মিল চাকরির মোঁছ। ইংরাজ-শাসনের সহিত এই ছুইটি জিনিসের আমদানি 

হইল আর তাহার সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালা দেশের রূপ বদলাইয়! গেল । ইংবাজী 

শিখিলে চাকবি মিলিবে। চাকবি মিলিলে উচ্চস্তরের নাগবিক জীবন যাপন 

কর! যাইবে। নাগবিক জীবনের সর্ব'পেক্ষ। বড় আকর্ষণ ছিল--শ্রম না 

করিয়াই পরিষ্কাব পঞ্চ্ছিন্ন আবামবনল জীবন যাপন করার স্ুযৌগ । এই 
আলন্তের মোহ ছুষ্টগ্রহেব মত বাঙ্গালা পল্লী জীবনে প্রবেশ করিল। দেখিতে 

দেখিতে তাঁসেব ঘবেব মত ধার্গালার শত সহম্র বদরের শান্তি নকেতন এক 

নিগিষে ভাঙজিযা চুবিয়। ভূমসাৎ হইয়। গেল। 
আমাদেব মনে হয়, আবও একট! জ্রিনিস পল্ল -জীবনেব শাস্তি নষ্ট 

করিয়াছে । ভহ] ই"'বাঞজা শিক্ষা । চাকবিব মোহই এই শিক্ষ। খিষ্তারেব 

সর্বপ্রধান সহায়। ই"বাঙ্গা শিক্ষা আাসলে এমন কিছু খাবাপ ছ্নিস নয় বটে» 

কিন্তু আমাঁদেব ভাগাদোষে ইচ। প্ল্লা-জীবনেব শান্থিভঙ্গ কবিয়াছে। ইংবাজী 

শিক্ষাৰ মধা দি] আমব! একটি ঠ্লাসবনুল, উপকবণ-বন্থল, ধোপ-দ্ববন্ত জীবন 

যাতান ছায়া দেখিাগ। দে'খমাই এ প্রকার জীন যাপন কনিবাব জন্ত 

আমারদদেব একটা ৬র্দখশীয লোভ হইয়াছে । ভভা ইংবাজদেব দোষ নয়, ইংবাঙ্গ 

কিছুমাত্র বিদ্বেনধুদ্ধি-প্রণে দিত ভইয়া ভবতে ইংবাজী শিক্ষান প্রন্্তন 

করিয়াছেন) ইন! খলিলে মরঠমাত্র অরুতজ্ঞত। প্রকাশ পাইবে । কিন্ধু এই 

ইংবাজী জাবন-যাঞাব হ্বপ্রু অংমাদেব কাল হইয়াছে । আঁমব! য'দ আলাদীনের 

আশ্চধ প্রধাণেব সাহাযো একদিনেই তব ইপ্ধাঙ্গ হইয়। যাইতে পাবিঠাম, ক্ষতি 

ছিল না। কিন্ধু বাপালাব মাটিতে সঠশ্ত্র ণহলখেও হণ্বাজী জীবন-যাআ। শিখিদ্ছে 

প্রত্তালাজ কাববে এমন ভন্ন' ৮াঠ | দুইটি ভাঁভিব ধনাগমেব পন্থাই শ্বতন্ত্র। 

আমব| কাষজীপা, মাটিই আমাদেব প্রাণ। 'আৎ উচ্ভাদেব অস্ত্র হংল লোহ।- 

লক্ধড কল কজ।' এই লোঠা-লন্কড ও কল-বজ্জাব উপবেই যদ ব'ঙ্গালীব 

আন্তবিক আকর্ষণ হয়া থাকে, তবে আব পল্লব কোন আশ। নাই । পল্লা গুলিই 

হয়ত ভাঙ্গিয়। চু'খয়া একদিন সহব ১৪1 বনিখে। 

স্বতবাং দে 1 যাইনেছে যে, গুটি কান্ণে আক পল্লী গ্রাম হ*শ। হয় 

গিয়াছে । এই দুইটি কাবণ অতঠিত* হলেই আবাক পল্লীব দুঃখ ঘুণ্ছবে। 

প্রথম পল্লীবাসীদেব মধ্যে সহবমন্বী তউনলাব একটা গ্রধল গবুন্তি গ্াগিযাছে। 

শল্লীগ্রামেব অনেকগুলি অভাব-অভিযোগ এঙাইবার জন্ধ তাহা সহরে 
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ছুটিতেছেন। সহরে না! গেলে তাহারাই হয়ত পল্লী গ্রামের এই সব অন্বিধা 

কিয়ৎ পরিমাণে দুরীভূত করিবার চেষ্টা করিতেন। ত'হাঁবা নগরমুখী হওয়ায় 
পল্লীগ্রামেব সেই সব অন্ুবিধা উত্তবোত্বব বাড়িয়াই চলিয়াছে। দ্বিতীয় কাবণটি 

উপকরণ-প্রিয়তা । পল্লীগ্রমে থাকিয়! পল্লাখানীবা যণ্দ সমণ্তেভাবে চেষ্টা 

করেন, তবে পল্লার অন্ুবিধা অন্দেকেই দুখ কবিতে পাবেন বটে, বিস্ত সহত্বে 

মত দবদিক দিয়া সব রকমেব স্বাচ্ছন্দ্য কিছুতেই পল্ল। গ্রামে সম্ভব ইহবে না। 

কাছেই পলীগ্রাষের অবস্থা উন্নত করিতে হহলে, বিলাপ বাঁছুলা কমাহপ্ডেহ 

হইবে। বিলাসের প্রবৃত্তি অন্ততঃ কিছু পাখধমাঁণে না কমিলে সহণ্বে আর্ষণ 

দুব হইবে না। তবে এই দক দ্িষা আছকাল ণাঙ্গ লাখ বাঞ্চং ৮5ন 

হইতেছে বলিয়া বোধ হয়। কাখণ সহব্ব এই 'আসব।খ-বহ্থল জাণন-যাগ্রাব 

অন্ুকধ্ণ করতে গিয়া তাহাদেব অনেকেই আজ ত্ব্রিত হ'খা প'ডয়াছেন। 

স্থতবাং অতি ক্ষাণগাবে পল্লার স্বতি আজ তীাহাদ্রে কাহাবও মণে 

জাগিয়াছে। 

নগব-প্রবাসীর! যখন হাদযষের পরিপূর্ণ প্রীতি লইয়৷ গ্রামে ফিবিয়৷ আসেন, 

শুধু তথনই প্রকৃত পল্লী-সংস্কাবেব কার্য ওকত্বেব সাঁহত আস্ত কথা সম্ভব 
হইবে, তাহার পুবে নয়। পল্ল'কে সবদিক দি খ[সোদপযোগা কৰা হলে 

তবে সকলেই ঘবে ফিবিবেন, এরূপ আশা কবা তুন। শিজেবা ঘবে ফাঁয়] 

নিজেদের ঘর গুহায়! লহতে হইবে । সত্য সভাহ আাজ প্লীবাসাব। অঠাস্ত 

ছুঃথে কল যাপন করে। তাহদেব মন বড সঙ্কীর্ণ, স্বাথপব ও ঝুঁস'স্ক'বাচ্ছন্ধ। 

তাহাদের মনের এই ঘন অন্ধকার শিক্ষাৰ আলোকে দুখাভৃ* কখিতে হইবে। 

গ্রামে প্রামে স্কুল খুলিতে হইবে । বালিকাদের শিক্ষাৰ জন্কাও পৃথক স্কুল চাই । 

পানীয় জলেব সুবাবস্থার জন্ গ্রামে খড় শুক্ষব্ণী ও অনেক্চগু ল কবিষ্জা নক? 

প্রাঙ্ঠিত কাঁরতে হহবে। জঙ্গল ও পানা-পুকুবগুলি প'ৎ্ষ ব ঞখিয়া ম'ক্রে 

বাসগ্থান নষ্ট করিয়। দিতে হুইবে। স্থান্থ্যবক্ষাব উপায় সম্বন্ধে গ্রামধাণাদের 

ভালরকম জ্ঞান জম্মাইয়! দেওয়া দবকাব। বাাগ্াল স্বান্থযোপযোগী কাঁবথা 

প্রস্তুত কর! আবশ্তক। ছেলেব! যাহাতে বীতিমত ব্যয়াম কবি শবীবেখ 

উন্নতিবিধান করিতে পারে তাহাব সবন্দোবস্ত হওয়। চাই। আমোদ-প্রমোদের 

ব্যবস্থাও না হইলে চাঁলবে ন|। যাত্রাগান, কখিগ।ন, কথকতা, সঙ্কাঙন এভৃতির 

পুনঃগ্রবর্ত আবশ্যক, যেন গ্রামবাসীর আমোদের সন্ধানে আবার সহবের 1দকে 
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না ছুটে । গ্রামে দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। এ বিষয়ে 
সরকার বাহাহবের যথাষথ সহায়ত থাক। নিতান্ত আবশ্তক। 

গ্রামের চাবীর! যাহাতে চাঁষ-.আবাদের যাবতীয় সুবিধা লাভ করিতে পারে, 
তাহার স্থবন্দোবস্ত না৷ হইলে নয়। আজ চাঁষীদেব অধিকাংশই খণভার-গ্রস্ত। 
পল্লীগ্রামেব মহাজনের! চাষীদেব মোটা স্থদে টাকা ধার দেয়) আর এই মৰ 
খণের দায়ে পরিণামে চাষীদের ভিট।-মাটি উচ্ছন্স যায়। চাষীদের প্রয়োজন মত 
অল্প স্থদে খিন! সুদে টাক ধার দেওয়ার জন্ত গ্রামে গ্রামে সমবায় খণদ।ন 
সমিতির প্রতিষ্ঠা কব! উচিত। বাগধান্য ধাব দিয়। দুঃস্থ কষকগণের চাষ 
আবাদের স্যোগ সুবিধা কবিয়া দিবার বন্দোবস্ত হওয়া অত্যাবশ্যক । 
গো-জাতির অবস্থাও সস্তোষজনক নহে। গোঁ-পালন সম্বন্ধে এখন হইতেই যথেষ্ট 
মনোযোগ ন! দিলে অচিবে বাঙ্গালাদেশ গো-শুন্ত হইবে। সুতরাং পললীবাসীরা 
অবিলম্বে গোধনের স্বাস্থ্যের সম্বন্থে অবহিত হইবেন। 



পঞ্চম পরিচ্ছেদ-- 

শিক্ষা! ও সাহিত্য 

ইতিহাস পঠনের আবশ্যকতা 

ইতিহাস অতীতেব কাহিনী; অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতের জলমাদাতি। | 
'বর্তহানকেই আমব৷ সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পাবি না। তাহার বিশাল ব্যাপ্তি ও 
বিচিত্র অভিবাক্তিব কতটুকুই বা আমাদের সঙ্কীর্ণ জানেব গোচব হইয়া থাকে? 

তাঁবস্কতের স্বরূপ আমাদেব কাছে আবও বহন্যময়। তাহার ছায়াটিমাত্র স্বপ্রেব 

মণ আমংদের কাছে ক্ষণিকেব জন্ত ধর! দিয়া আবাব কোথায় লুকাইয়। যায়। 

ষ'সারেব বিচিত্র জেয শক্তির প্রভাবে আমাদেব সেহ স্বপ্ন, ভখিস্যুৎ-সম্পর্কে 

সেই সব কল্পন! কালক্রমে খুব কমহ কার্ধে পবিণত হইয়া! থাকে। 

কিন্ত অভীতেব কাহনী, ইতিঙাসেব মধোই ভাঁবস্বুতের ছবি লুকাইয়! থাকে। 

প্রকৃতির নিয়মেব ব্য'তক্রম নাই। বাহ একখাব ঘটিয়াছে, তাঁহ। আবাব ঘটিতে 

বাধা । 1113101) 1%1)263 10১10, মানুষের কুচিব প্রবৃত্তিব একট। বাহ্ক্ক 

পবিবর্তণ হইয়াছে মাত্র । কিন্ক তাহাব অঙ্গঃপ্রকুত্িব কোন পরিধর্তন হয নাই | 

শ্বরণ তত অগ্াতকালে মাগষ যেরূপ দ্বেত্রে ষরপ অনুভব কর্যাছে, আজিও 

তদস্থরূপ ক্ষেত উপাস্থত হইলে মানুষ দেইব্দপই অনুভব করি! থাকে । কাজেই 

অতীতেব ঘটনা-পংস্পর1 অগ্রশীলন কবিলে বর্তনা" ভবিষ্ততে অনুরপক্ষেত্রে 

মান্গষেব মনোভাব ও তজ্জ'নত কর্মগ্রবৃত্তি বিবপ হইবে, তাহ সহজেই নিব্ধপণ 

করাষায়। তাই ইতিহাস পঠনে মানবেব অভুষ্ট ভবিস্ততেব কার্ধ+লাপ কিরূপ 

হইবে তাহ! জান] যাইতে পারে। 

ইতিহাসের যে শুধু একট! নাজনৈতিক ভবিযবুদৃষ্টিই দান কবে তাহা নয়। 
সত্যকাব ই'তহাগে শুর রাজা-বাদডার কাহিনী, শুধু যুদ্ধ-বিগ্রহের কথাই 
থাকে না। তাহাতে অতীতকাদেব সম।জ-জীবন ও ধর্মশীবনের [বিবরণও 

লিপিবদ্ধ থাকে । একট জাতিৰ স্বীয় পুর্ণপুরুষগণ কেমন করিয়া সুথে-ছু'খে 

"তাহাদের জীবন কাটাইয়াছেন, তাহাদের জীবন্যাত্র! কিনপ ছিল, সুখ-ছুঃখের: 



ইতিহাস পঠনের আবশ্তকত। ' ৫৭ 

ধারণাও ব1 তাহাদের কিরূপ ছিল। তাহাদের সামাজিক আচরণ কিরূপ ছিল, 

প্রকৃত ইতিহাসে আমরা তাহাব চিত্র পাইয়া থাকি । আবাব কেমন কখিয়া ধীবে' 

ধীরে জাতির মধ্যে একটা! ধর্ম-গত চেতনার সঞ্চার হুয়, কিরূপে যুগ-যুগাস্তবেব 

সঞ্চিত ধর্মান্ুহৃতি কোনও একজন ক্ষণগল্ম। ধম গুরুর মধ্যে মুঠি পৰি গ্রহ কিয়! 
সমগ্র দেশে একট। ধর্মের আবেগ-প্রাবন আনয়ন করে, জাতির সংস্কতিকে সজীব 

করিয়। তুলে, তাহাব কাহিনী আমরা হতিহাসেই পাইয়। থাকি। 

শুধু যে পু থিগত একট! [11607191199] জ্ঞানলাভেব কন্যই ইতিহাস পঠনের 

প্রয়োজন, তাহা নয়। একট। জাতিব ভবিষৎ বর্মপন্থ। ইত্হামই নিদেশ 

কবিয়া দেষ। যে জাতির অতীতেব ইঙিহাস নাই, সে জাতি বড ছুর্ভ'গা। 

সে জাতি আত্মবিস্বত। নিজেদেবই তাহাবা চিনে না। জাতিগত স্বভা+ট। 

না জানিতে পাবিলে, শুধু অপব একটি উন্নত জাতিৰ কর্মপন্থা অন্ুষ্কবণের 

মধ্য দিয়া কোন জাতি বড হইতে পাবে না। সকল জাতি কর্ম-প্রণঠা এক 

প্রকাব নন্ন, সব কাজই সকলে কর্বিতে পাবে না1। আমবা কোন কাজ 

করিতে পাবিবঃ এবং সহঙ্গে পাবিধ, কোন কার্ষেব শাক্ত যুগ-যুগ ধবিয়া 

আমাদের মধ্যে পূর্বপুকষগরণেব সাধনাব দ্বাবা 'মামাদেব মধ্যে সঞ্চিত 
হুইয়। কহিয়।ছে, তাহ] সর্বপ্রথমেহ 'আমাদেব গান দবকাব। ভাবহবাদী 

নিজেদেব ইতিাস, তাহাদের কর্ম সাধনার হতিহাস হাবাহইযাছে। তাহাদের 

সামাজিক হাতহাস, ভাহাদেখ কমস.ধনাব হ"£হাস অতীঙেণ গতে শিলুপু 

ভইযাছে। তাহ আজ যখন খিদেশা কম-চঞ্চনল জারা পদে পদে কমের 

প্রতিযোগিহায় তাহাদগকে পবাগগত কবিতেছে,। তখন ভাভানা পধু কপ'লে 

করাঘ।ত কিয়া নীববে নিডেদেব অই ও শিঞ্েদেব অতীতকে ধিকাব দিতেছে। 

তাই জাতিগত [নজন্ব প্রকৃতি তাহাদেব একট! কিছু আছে কিনা ভাগাব 

সন্ধান ন। লইযাই পবেব অন্ধ অনুকরণে প্রাণপাত কাবন্ছে। কিন্ত “শ্বধর্মে 

নিধনং শ্রেধ্ঃ পরধমে। ভয়াবহঃ1৮ ইতিঠান যাদ একটা থাকত, তবে হাচার 

মধ্য হইতে তাহাবা অনায়ামেহ এই আম্মজান্টা লাভ করিতে পাবঠ। 

ইতিহাস নাই, তাই তাহার আজ নিজেখেব কাজ খু্জিয়া পাইন্ছে না। 

চিরস্তন আদর্শকে হারাইয়৷ ভবিস্ততের স্ুুনিধিষ্ট কর্মপন্থাকে হাবাইয়া কর্ণধাব- 

বিহীন তরণীর সায় এই প্রাচীন বিশাল জাতি দর্গতিব প1থ ছুটিয়। »লয়াছে। 



৫৮ বঙ্গভারতী 

তাই বলিতেছিলাম শুধু [9079609] জ্ঞানের জঙ্ম নয়, কর্ম সাধনার অঙ্গ, 

প্রেরণা ও পদ্ধতির জন্তও আমাদিগকে ইত্হাস পড়িতে হইবে । 

এত গেল সব কাজেব কথা৷ ইতিহাস পঠনেব মধ্যে একট। বিনা প্রয়োজনের 
আননও 'আছে। কত বিদপ্ধ জন যুগে যুগে কলাবস্তব জঙ্গ প্রণ্চীন কালের 
পীত্হাসিক কাচচিনীব সন্ধান লইয়াছেন। কন্ততঃ এই বর্তমানে যে প্রিষ্ল- 

ভূমিব উপব আঁমকা বাঁস কবিতেহি, নিভান্ম আপনার বলিয়া যাতে সযত্বে 

বুক্ষাদ্দি বোপণ কবিতেন্ছ, যাহাব চিবনবীন শস্তশ্তামল পুষ্প-পল্লষ শোভিত 

কমনীয় বক্ষে আমবা নিয়ত পবমানন্দে বিচবণ কবিতেছি, তাঙ্াব অতীত 

কাহিনী ঘে কত বিশিত্র তাহ| ভাবিলে মন বিবিধ বসে আপ্লুত হয়। সখের 
বাগানে কোদাল দিয় মাটি খু'ঁডিতে গেলে কত মাঁটিব হাড কলসীব টুকরা 

কুছাইযা পাই । তাহ। কোন্ বিশ্বৃত যুণ্গব ঘব-কন্নার ব'ণী বহন করিয়! 

অ'নে। মৃত্তিকাগর্ভে প্রোথিত বুৎ-পুত্তল ও ক্র'ডনকেব ভ্গ্রাংশ দেখিয়! 

কোন যুগেব কোন বিশস্বত শিশুব আনন্দময় হাস্যোচ্ছাসের বাতাস ষেন আবাব 

বহিধ। যায়। অত্র বুগেব বিস্মৃত জীবনযাত্রার মধ্যে বস্ততঃ কল্পনার একট! 
প্রশন্ত অবসব বহিয়্া গিযান্ছে। আমাদেবি পবিচিত এই ভূমিতে আমাদেহই 
পৃবপুক্ষেবা কিরূপ বিচিত্র আচবণ কবিষ। গিযাছেন তাহ শ্বভাবত£ই 'আম:দেব 

প্রীতিকব। তাই অধাচীন কালেব কবি, চিত্রশিল্পী ও উপন্ুণীসকাবগণ 

নিজেদেব শিল্প সাধনার বিষয-বস্ 'অতাত জীবন-যাত্রাব মধ্য হইতে খু্জিয়া 

বাণিব কবিয়া থাকেন। শ্রাচীনে £ই মোহ শিল্পকলাব এক বিশাল 

বিভাগকে ব্যা্ধ করিয়া মগৌববে বিবাঁজ করিতেছে । ইন্িহাদের মধা দিয়াও 

আমাদের এই ধবণেব কার্ধ-বস-্পিপাস। কিয়দ শ পবিত্তপ্ত হয়। 

তাই সজীব কমপ্রাণ জাতি মাত্রই 'অভীতেব ইতিহাস রচনা! ও অধ্যয়ন 

সম্পর্কে অত্যন্ত সচ্তেন। তীাহাবা অতাতকালেব মধ্যে ভবিষ্যতের ছবি 

দেখিতে পান বলিয়। অতীতের সংবাদ যতথ'নি সত্য ও নিখু"ত হইয়া ধবা! পড়ে, 

ভাহাবই জন্য 'অন্তক্ষণ সচ্ষ্ট। কত মনীষী আজীবন এ্তিহানদিক গব্ষেণায় 

তাহাদেন অমূল্য সময় ও সংসাবেব যাবতীয় ভোগাবলাস অকাতবে উৎসর্গ 
করিয়াছেন। অতীতের সত্যকাব ইতিহাসকে স্থৃবচিত ও সুপ্রত্তিতঠিত করিবার 

উদ্দেশে তাহাঁবা কত ধিজ্জন অবণ্যে বিচবণ কবেন, কত প্রাচীন জনপদের সর্প- 

সন্কুল ভ%।বশেষেব মধ্যে দিবাবাত্রি যাপন করিয়। থাকেন। কত প্রাণীন 



বয়স্ক শিক্ষা € 

'শিলালেখ, তাম্রখামন ও ম্মবণাতীত কালের কত মুদ্রা ও তৈহ্গসপত্রেব অনুসন্ধানে 

ক্লেশমষ প্রবাস জীবন যাপন করিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠী বোধ করেন না। 
ভাবতবর্ষেব ইতিহান নামে আজ যাহ প্রচারিত উহ! ভারতের রাজনৈতিক 

বিপর্যয়ে একটি তালিকা মাত্র। উহাতে প্রাচীন ভাবতের জীবনযাত্রার 

মর্কথাটি ধবা পডে নাই। হাই আঙ্জিকাব নব জাগ্রত ভারতবর্ষে মনীষীরা 

ভাংতেব প্ররূত ইতিহাস আবিষ্ষান কবিবাব জন্য বদ্ধপরিকব হুইয়াছেন। 

ভাঁংতেব ইতিহাস আমাদেব চিনন্থন সাধনার কাহিনী, আমাদের আদর্শের 

নির্দেশ পাঠ কধিব ১ অতীত আবাব বিস্বৃতিব কুহেলিক1 ভেদ করিয়া ভাশ্বব 

গৌববময় মুঠিতে আমাদের সন্মুথে বিধাজ কবিবে, আমব! সেই স্ুদিনেব 

প্রতীক্ষায় আছি। 

বয়স্ক শিক্ষা 
বাজ।ল! দেশের সবচেয়ে বড ছুর্ভাগ্য, অশিক্ষা । শিক্ষাৰ অভাবে 

বাঙ্গালী আঁ অতি দীন, দখ্দ্রি আনন্দহীন চিত্ত লইয়! ঘব্বে কোণে জীবণ্ত 

হইয়া 'আছে। বস্ততঃ শিক্ষাই আলোক । অঞ্চকার যেমন সমন্ত বিশ্ব অপণ্চয়ের 

অন্ধকাবে ছাইয়। যাঁয়। তেমনি শিক্ষাৰ অভাবে'ও মাগষেব সহিত মানষেব যে 

একট। সহজ আতত্বীয়ভাব যোগ আছে, ভাহা আব বুঝা ধায় না। অশিক্ষিত 

মান্তষ বিশ্বে চিরঞ্জীবন বাস কবিয়াও নিতান্ত প্রবাসী হইয়া থাকে ১ বিশ্ববাসীব 

সহিত প্রেমেব ও মিলনের আনন্দে এক হইয়! ম্থখী হইতে পাবে ন।। প্রতিবেশীর 

প্রতি তাহাদের সন্দেহ ও সস্কোচ কিছুতেই যেন ঘুচে না.। 

বাঙ্গাল। দেশে আধুনিক কালে হংবালী শিক্ষা প্রচলন হওয়ায় শিক্ষার 

প্রসাব ক্রমেই সঙ্কুচিত হইয়া পড়িতেছে , ইংরাজী শিক্ষ1 অত্যন্ত ব্যয়লাধ্য ও 

উপকরণবছল। সাঞ্জ, সবঞ্জাম ও আসবাবপত্র দূৰ হুইতে দেখিয়াই দবিদ্র 

বঙ্গবাসপী এই বিগ্যালাভের আশ! শ্রদুবপবাহত মনে করিয়া! দূরে সরিয়া যায়। 

তাহা ছাড়া ইংরাজী ভাষ।র মাধ্যমেই আধুনিক কালে বঙ্গদেশে সর্বপ্রকার 



দিও বঙ্গভারতী 

জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চা হয়। ইংরাজী, বিদেশী ভাষা! এই ভাষা হন্দরকূপে' 

আয়ত্ত কর! সকলের বর্ম নয়। যেইহ! আয়ত্ত করিতে পাবে, তাহারও এই 

প্রচেষ্টায় অনেকখানি সময় প্রচুব শক্তি ব্যয় করিতে হয। যাহ"রা চেষ্টা-যতত 
বা মেধা শক্তির অল্প হেতু ইংবাঞ্তী ভাষা আয়ত্ত করিতে পাবে না, তাহার! 
জ্ঞানমন্দির হইতে ঠিবদ্দিনের মত নির্বাসিত হয়। 

শিক্ষাৰ ক্ষেত্রের ইহা! চরম অবিচাব। বস্ততঃ ইংবাজী আধুনিক জগতের 
একটি শ্রেষ্ঠ ভাষা সন্দেহ নাই। ইংরাজী ভাষায় পৃথিবীর কয়েকজন শ্রেষ্ট 

কবি তাহাদের সাহিত্যিক কীতি নিবন্ধ কবিয়াছেন। এই ভাষা উত্তমরূপে 

শিক্ষা কবিতে পাবিলে সেই সাহিত্যিক সম্পদেব বসাম্বাদন করিযা ধন্য হওয়া 

যায়। ধাঠাবা ইংবাজী ভাষায় শিক্ষিত ও ইংবাজী ভাষায় পা্দশী, তাহারা 

ভাগ্যবান সে বিষষে সংন্দহ নাই। কিন্তযাহাবা ই*বাজী ভাষ। কিছুহেই 

শিখিতে পাবিল না, একূপ বাজালী একেবাবে কোন বিদ্ভাহ শি খবাব যোগ্য 

নয়, এরূপ ধাবণ। কব নিতান্ত অন্যাষ। 

সকলেব মেধাব পরিমাণ সমান নয়। অনেকের মেধা কোন কোন বিশেষ 

ক্ষেত্রে প্রবেশ কবিতে পারে, অন্তক্ষত্রে উহা তেমন খেলে না। (বিশেষতঃ 

বাঙ্গালীব পক্ষে ইংবাডী ভাষ! শশিক্ষ। কব! ধিশেষ ছুবন্ 1 বাঙ্গালা ভ'ষাব সহিত 

ইংবাজী ভাষাব একটা ভাবগত ও জাতিগত নিশোধ আছে । বাঙ্গালায় পদশ্ম্াল 

প্রণলী (বা 370৮2) ও ইংবাজী ভাষায পদবি স প্রণালীব মধ্যে বিশেষ 

কোন সার্দুশ্বা নাই। এরূপ ক্ষেত্রে বাঙ্গখলীব ছেলে যণ্দ ইংবাজী ভাষা আধন্ত 

ক্তে না শাকিয়। উঠে, হবে তাহাকে খুব নেশী দোষ দেওয| যায় না । 

তা ছাডা ভাষ| শিক্ষার প্রবণতা সকলেব সম'ন নয। অনেক ভাষা ও সাঠিঙ্যে 

পাত্দণী না|! হইযাও গণিত, রলাযনাদ, বিজ্ঞান শিক্ষায় বিশেষ কুলত। 

গুদর্পণন ববিষা থাকেন। যণ্দ ইংবান্ভী ভাষাব বন্ধন হইতে বিজ্ঞান্সমূচকে মুস্ত' 

কব! যায়, যদি বাঙ্গালা বৈজ্ঞানিক আলোচনাসমূহ নিখদ্ধ কবা য'য তবে 

বাজালীব ছেলেব! ইংবাজী না৷ শিখিষা ও জ্ঞান লাভ কথ্তে পারে। 

কিন্ধ মাধুনিক বিশ্ববিষ্ঠালয়েব শিক্ষাপদ্ধতিতে এই ধংণেব কোনও সুবিধা 

অবকাশ নাই । তাই অধিকাংশ বাঙ্গালাব ছেলেই ধাঙ্গালাব বিশ্ববিদ্যালয় হইতে 

শিরবাসিত। অশিক্ষার অন্ধকাবে আঙ্গ দেশেব চৌদ্দ আনা অংশ আচ্ছন্ন। 

মুষ্টিমেয় যে কয়জন বিগ্ববিগ্ঠালয়ের শিক্ষা] লাভ কবিতেছেন, 'তাঁতল সৈকতে 



বয়স্ক শিক্ষা ৬১ 

বারিবিন্বু সম” তাহার! যে কোথায় মিলাইয়! যাইতেছেন, তাহ] খুপ্রিয়া। পাওয়। 

ভার ; অধিকাংশের অন্ধকারে এই শ্বল্প আলোক যেন অন্ধকারের নিবিড়ত। 
'রও বাড়াইয়৷ দিতেছে । 

ইছাব উপায় কি? হয়, বিশ্ববিষ্ঠালয় ইহার সুবাবস্থা করিবেন। না হয়ঃ 

বিশ্ববিগ্ভালয়ের বাহিবে জনসাধাবণ ইহার ব্যবস্থা! করিবেন । বিশ্ববিষ্যালয় দেশের 

জনশিক্ষাব দায়িত্ব যখন গ্রহণ কবিয়াছেন, তখন এ কর্তব্য হাহারই। কিন্ত 

পবিশ্ববিগ্ঠালয়ের প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতিতে এই ধবণের সুযোগ নাই। দেশের 

মধ্যে আজও নান। কাৎণে শিক্ষার মর্যাদাবোধ সঞ্চারিত হয় নাই। শ্রমিক 

মহলে শিঞগ্াব প্রয়োজনীয়ত।বোধ এখনও যথেষ্ট পরিমাণে জম্মে নাই । আমাদের 

দেশেব কৃষকগণ তাহাদেখ পুত্রকন্তাদিগকে বিগ্ভালয়ে পাঠাইতে চায় না। 

কল্পবঃসেই তাহাদেব উপন সাংসাবিক কার্ষের কিছ্দংশ চাপাইয়া দিতে চায়। 

অমঙীবাধেব গুঞ্চভাব করতীখোব পাঘব কবিখাব জন্বা তাভ]দেখ মনে পুত্রদ্ের 

একটু সাহাধ্য কামণ। একেখাবে অস্বাভাবিক নয়। ইহাতে মে পুত্রদের 

ভখিষ্যং অন্ধ কাব হইয়া গেল, হতথানি দূর্দৃষ্টি ভাহাদেব নাই। 

শিক্ষিত না হইলে শিক্ষার মর্যদাবোধ জল্মে না। তাহ 'আজ সর্বাপেক্ষা 

প্রয়োজন বয়স্ক অশিঙ্গিতদেব শিক্ষা দান কবা। যে নখ দাঁধদ্র শ্রমজাবী 

দিবসের অধিকাংশ সময় মজুবা কৰে, হাহাঝ। ববিশ্ববিগ্ভালয়েব প্রতিষ্ঠিত স্কুলে 

যাইবাব সময় কোথায় পাহবে? তাহাদেব অবসব সময শিক্ষ'দধান কবা 

প্রয়োগন। এজপগ্য নৈশ বিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠা বিশেষ ফলদাধক হহবে আশ। কথা 

যায। কগ্ক নৈশাখগ্ঠলযেব প্রঠিগাও সবর সাশান্তবপ ধলদান কাণতে পারে 

নাই। কারণ (দিনে পরিশ্রমের পর শ্রমগীবাদের মধ্যে স্বভাবতই একটু বিশ্রাম 
ও আমে।দ-গুমেদের ইচ্ছা খুব স্বাভাবিক | ভবে বার নৈনখিগ্ভালযে শিক্ষাদান 

পদ্ধতি একটু সংস ও আনোদজনক কনিয়। তোল! যায, তবে এই গ্রচ্েট। 

কিয়দংশ ফলপ্রন্থ হইতে পাবে। সম্প্রত খাঙ্গালাব খেতাব প্র*্ংন "পল্লী 

মঙ্গন আদব নামক পর্যায়ে এই প্রকার একটি আঁদশ অনুষ্ঠানের বাব! 

কবিয়াছেন। কিন্তু প্রতি পলাতে ইহার অনুকরণ করা |বশেষ বায়-সাপেন্স-- 

তেমন উৎসাহই বা কোথায়? | 

ধু বয়স্ক পুরুষদেধ শিক্ষা বিধান কবাই একমাত্র সমস্য। নয়। খয়ক্ক নাবাদের 
দশক্ষা-বিধান করা বরং কঠিনতর সমস্ত । প্লীগ্রামের মেয়ে আঁধকাংশই 
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অশিক্ষিত। খুব কম গ্রামেই বালিক। বিগ্ভালয় আছে। অল্লমংখ্যক যাহ। আছে, 

তাহাতেও অতি অল্লমাত্র শিক্ষার ব্যবস্থা ৷ সুতরাং গ্রামে গ্রামে বয়স্ক নারীদেবও 

শিক্ষা জন্ত নৈশবিগ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়া! উচিত। কারণ তীহাব। গৃহস্থালীর 
কাজ-কর্ম কবিয়! ধিবাভাগে শিক্ষাব অবসব কমই পাইয়া থাকেন। 

বিশ্ববিষ্ঠালয় আপাততঃ যে ইহাব কোন স্থৃব্যবস্থ! করিতে পাবিবেন, এমত 

মনে হয় না। তবে শিক্ষাব প্রেবণ! দানের জন্য তাহাবা এই সব দ্গেত্রে বিশেষ 

পরীক্ষাব বন্দোবস্ত কবিতে পাবেন। দেশবাপীকে এই ব্যাপারে খ্বাবলম্বী হইতে 

হইবে। উৎসাহা শিক্ষিত যুবকগণই এখন একমাত্র ভবণ!। তাহাবা যদি 

স্বতঃগ্রবৃত্ত হইয়। গ্রামে গ্রামে নৈশবিগ্ভালয় চালাইতে কৃত্রসঙ্কল্প হন তবেই এই 

সমস্যার সমাধান হইতে পাবে। সবকাব বাহাতুর এই সম্পর্কে অথ সাহায্য 

করিলে এই আয়োজন আবও সাফল্যমগ্ডিত হইবে। বয়স্ক শিক্ষা আইনেৰ 

ব্যবস্থা দ্বার আবশ্টিক (0010])9]১০[০ ) করিধা দিলে, এই সমস্ত বিদ্যালয়ে 

ছাত্রের অভাব হইবে না। 

মোঁটেব উপব দেশব্যাপী আশক্ষাব অন্ধকাব সম্পর্কে দেশবাসীদেতহ অবহিত 

হইতে হহবে। 'অশিক্ষার মর্জজাল। যদি দেশবাসী সাধাবণেব মনে একবাব 

সঞ্চারিত কিয়া রেওয়া যয়, তবে দিকে দিকে উৎসাহের প্রদীপ অশিয়া উঠিবে। 

অচিরে সুদিন 'আপিবে, অঞ্ধকা দুবীতৃত হইয়। আলোকেব উচ্ড্াসে সমগ্র 
বঙ্গভূমি উদ্ভাসিত হইয়। উঠিবে ! 

স্কুল-ম্যাগাঁজিনের উপযোগিতা 
[হুচন। £-ম্কুল ম্যাগাজিনের উদ্দেশ-্উহার আকার প্রবার--উহাব উপমোগিত।- 

উপসংহার ।] 

নিজেব কথা পবকে শোনাইবাব গ্রবুত্তিই সাহিত্যেব জল্মদান করিয়াছে। 
এই প্রবৃদ্ত মানুবের স্বভাবগত। আনন্দ হইলেই সে উচ্ছ্দিত হইয়। এ 
আনন্দকে অন্তেব হৃদয়ে সঞ্চারত কবিয়। দিবার জগ্ত ব্যগ্র হইয়া! উঠে। আমার 



স্থল ম্যাগাজিনের উপযোগিতা! ৬' 

মনের আনন যখন আরও একগুনকে আনন্দিত কবিল তখন আঁমাব নিজের 

উচ্ছ্বাসটিই যেন আবও বাড়িয়। গেল। নিঞ্জেব কথা এইরূপে পরকে শোনাইবাব 
মধ্যে যে সুবিপুল আনন্দ 'মাছে, তাহার সন্ধান যিনি পাইলেন, সাহিত্যিক 

হইবাব জন্ত তাহার মনে একট! অন্ুপ্রেবণ! মাপ! ম্বাভাবিক। স্কুলের অন্নবগনস্ক 

বালকগণেব মধ্যে এই পাহিষ্তিক শ্রেবণ। গাগাইয়া দিবার জন্য স্কুল-ম্যাগাজিনের 

সই হইয়াছে। 

বর্তণানকালে বাঙ্গালাব প্রা সকল বড বড় স্কুলেই একট! মুখপত্র ব! 

ম্যাগাজিনের গ্রতিষ্ঠ। হইয়াছে । তবে ম্ফণশ্বলেব অধিকাংশ স্কুলে অংধিক 

অধস্থ ভাল নয়। অঠধকাংশ ছাত্রই দখিদ্র। একট! পত্রিকা নিয়মিতভাবে 

ছাপানোব ব্যয়ভাব বহন কবিতে তাহাবা পাবে না। কিন্তু স্কুল-ম্যাগাজিনের 

প্রথা আমাদেব দেশে এমন এক? প্রভাব শিশ্তাব ববিয়্াছে যে, দাবিদ্রও 

উথাকে পরাগিত করিহে পাবে ন'হ। ছেলেবা ভাতে লিখিয়াই ম্যাগাঁভিন 

বাহিব কবে। ম্যাগাঙ্গিন ভাতে লিখিয়া বাহিব কাব ব্যাপাবটি যে কতখানি 

দুব5) তাহা সহঙ্গে 'অন্ধনান কবা যায় । কিছ ছাত্রদের উদ্যমে ও উতসাঁভে এই 

দুঝহ কাঞ্ও 'অনাধাসে সম্পার্দত হহয়া থাকে | পরধু ছাত্র নয় শি্গকেবাও এই 

ধ্যাপাবে ছ'ঞদেব সাঁহ হ যোগদ!ন কবেন। তাহাতেরহ তন্থাবধানে এই সকল 

পত্রিক। পরিচালত হয়। 

মনে কবা যাউক, একথানি ছেট বই--বড় ভোঁব ষাট সত্তর প্্া। 

উচ্ঠাব মলাটে ক্কুলেব ছণিটি ছাশানো। প্রথমেই হয়ত ঈশ্বর গুপ্তেব অনুক্ণে 

শীশ্ববঃ ব *প্রাথন” শীর্ষক ত্রিপদীছন্দে খাত এটি কখিতা। তাহার পব 

ছোট-খাট হই-একটি ভ্রণণ কাঠ্নী--এগাঠে পৃঙ্গার ছুটিনে মামব বাডী "অথবা 

দ্রিদ্দিব খাডাতে গমন ও তহ্পযোগী অঠ্িদ্ঞগাব পর্ণধ।। 'অধ্শ্য ইহাব মধো 

শিক্ষক মহাশয়েখও হাত আছে। হভোপদেশ। পা 'ঈলপস্ ফেবল+ অনুদিত 

হহতে নীতিমূলক দুই-একটি গন । পাঠ্য পুশ্থকে গ্রকাশিত গ্রবন্ধেব অন্ুুক্বণে 

দুই-একটি প্রাকৃতিক তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ। শিক্ষক মছাশয়েব সহযোগিতায় বচিত 

একটি সম্পাণকীয় বিববণী -উহঠে স্কুপেব নবম্বতা পূঙ্ঃ বাংমবিক পবাক্ষ! ও 

বিগত গ্রবেশিক। পবীক্ষায় সেই বিশেষ ক্ষুলটিব ছাএগস্ব কৃতিত্ব, খেলাধূলার 

কথ। ইত্যাদি বৈচিত্রময় ব্ষষসশুহ আশলোট্তি হহয়াছে। স্কুল ম্যাগাজিনের 

পাতি ও প্রকৃতি অনেকট। এই | দে!ম কট অনেক আছে, কিগ্ত পেজন্য বেছ 



৬৪ বঙ্গভারতী 

স্থল-ম্যাগাজিনকে দ্বণাব চোখে দেখে না। কারণ সম্পূর্ণান্-সৌষ্ঠব ইহার লক্ষ্য 
বস্ত নয়, তরুণ মনের একটি স্বাভাবিক উচ্ীসই ইহার প্রাণ। 

স্কুল ম্যাগাজিনের উপযোগিত। কম নয়। সাহিত্যিক হইতে হইলে সুদীর্ঘ 
সাধন, চাই । কেহ রাতাবাতি সাহিতাক হইতে পারে না। মনের কথাগুলি 

যথাযথ ভাষায় প্রকাশ করিতে হইলে অনেক সংযম, অনেক শিক্ষার প্রয়োজন 

হয়। বহু্দন ধরিয়া রচনার মধ্য দিয়া একটু একটু কবিয় সাহিত্য হৃষ্টির 
ক্ষমত| জন্মি়। থাকে । গ্রথনতঃ বচনাগুলিই যে সকলের চিত্তাকর্ষক হইবে, 

এমন কথা নাই। ইহাঙেই কিন্তু অনেকে হতাশ হইয়া ভাল ছাডিযা 

দেন। ব্5নাব মধ্যে €সবস্তব কিছুনাপ্র স্ু€ণ না ভইলে, সম্পাদ্দকগণও তাহ! 

ত।হাদেব পত্রিকায় প্রকাশ কবেন ন'। কাজেই অপবিচিত সাহি(ঠ্যকগণের 

শপ ক্র জাগ্রত হইবাব মাব কোন সম্ভাবনাই থাকে না। কেহই তাহাদিগকে 

উতৎ্পাঠত করেনা । উচাবাও হঠাশ হইয়। সাহিত্য-লাধনার পথ পরিত্যাগ 

কবেন। 

স'ঠাতাক জানে এ শিক্ষানধিশীব ভন্ধ। একট সময় ও সুযোগ থাকা 

আবগক। স্ষুততব ছেপে স্কুশ-ম্যাগাঞ্ছিনেব মধ) ফিফা এই সুযোগ লাভ 

কাঁধয়া। থাকে । মাগাজনে ছাশা ভইতেও ই আশায় ও উৎসাহে আাভাবা 

তাহাদের ণমকক শাক প্রয়োগ ববি 1 বাতি বিযুয়ে হাভীদেৰ অশোভা।ৰ আষাষ 

প্রক।শ কত্তে চেষই। £বে। তপক্ষট চি থাকিলে শিক্ষক মহাশয় তাহা 

দে€চযা দেন। শাঠাঠেছ হাহাদেব শক্ষ, হয়। পন্বিছায় গ্রক্কাশিত হইলে 

অব প(5 ভনে পরিযা উহাব সম শোশশা কবে। ইগাব পে, তাহাব মনে 

সাহিতা-ব্চলাব এবটা আদধশ £%৮1 উঠিতে থাকে! বতসবে কোথাও 

ভিনবাব কোথাও বা শাবধাব ফুলেব ম্যাগাছিন বাঠিব হষয। ছাত্রেবা 

ইঠ্াঁব মাবফঠে নিঙ্দেব ব ন। সাধাবণে প্রচাব কবিখাব খিপুল আগ্রহে 

অনুপ্রাণত ভহয় খহুমখ্যক প্রণন্ধাাদ ব্চনা কফাবয়া ফেলে । এহরপে 

তাহাব। অপ্পংংসেহ পাঠা ঠ্যক গীত ধাধা লাভ কাঁঝয়া উত্তবকালে নিপুণ 

বসন ভিলাবে সম্মান লাভ ববে। 



পারিবারিক জীবনের শিক্ষ। 
[ কলিকাতা বিশ্বাবিগ্ভালয়--১৯২৭ ] 

[ হুচন! £--আদিম মানবজীবন--সভাতার গোডাপত্তন--পারিবারিক জীবনের শিক্ষা 

মানুষের চিত্রে পরিবারের প্রভাব- মানব-চরিত্রর একটা' বিশেষ পরিমণ্ডল ব। আবেষ্টনীর 

সৃষটি--উপদংহার | ] 

আদিম মানব যেদিন পরম্পব-বিচ্ছিন্ন আরণ্য-জীবন পরিহার কবিয়া, মিলন 

ও গৃহের নর্ধাদ। বুঝিল, সেই দিন হইতেই মানব-সভ্যতাব ধিকাশ আরম্ভ হইল। 
পাচজনের [মিলনেব ফলে গঠিত হইল একটি “পবিবাব' । পবিবাৰ মানুষকে 

দান কবিল এমন কতকগুলি মনোবৃতি, যাহা ধীবে ধীবে মানষেব শিক্ষা, সভ্যতা 

ও সংস্কৃতিব জন্মদান কবিধ। নানুষ্কে মানুষ করিয়! তুলিয়াছে। 

পাঠিবারিক জীবনে মান্চষ কি শিক্ষা করে? দেখা যায় মান্ঘের চিত্ববৃত্তির 

সমগ্র কামনীয় অংশটুকুই অপব একটি মান্ভষেব অপেক্ষা রাখে । আব একজনকে 

ভিত্তি কবিয়াই তাহাব হদয়বৃত্তি স্নিপ্কঃ মধুর ও কর্মপ্রবণ হইয়। উঠিয়াছে। একটি 

মানুষ আর একজনেব স্বার্থ ও স্থথকে অক্ষুগ রাখিয়। নিজের কণগুলি সম্পাদন 

কবিবে, এইব্ধপ একট ধাবণা, বহুশত বৎমবের পাবিবারিক জাখনেব ফল- 

ত্ব্ূপ। পাবিবারিক জীবন মানুষকে দয়ালু হইতে শিখাইয়াছে, প্রেম ভক্তি 

শিখাইয়াছে, স্বার্থত্যাগ করিতে শিখাইয়াছে, কোন একটি আদর্শকে অনুসরণ 

করিয়।৷ কম করিবার প্রনুণ্তি জোগাহযাছে। মানব-সভ্যতার শুধু যে উৎপত্তিস্থান 

এই পরিব।র, তাহা। নয়, ইহ তাহার কেন্ত্র-বিন্দ। এই পরিবারকে কেন্ত্র 

করিয়াই যুগ যুগান্তর ধরিয়া মানব-সভ্যত| গডিয়৷ উঠিয়াছে। এখন এই 

পাবিবারিক বদ্ধন যদি কেহ ভাঙ্গিয়া দেয়, তবে সমস্ত মানব-সভ্যত। 'তাঁসেব 

ঘরেব” মত এক মুহূর্তে কোথায় উড়িয়। য|ইবে, তাহাব ঠিকান! থাকিবে না। 

আজ মানুষ ভূলিয়। যায়, পারিবারিক আবেষ্টনী তাহাব হৃদয়ে কতথানি 

প্রভাব বিস্তাব করে। পরিবার যে শুধু তাহাকে জন্মদধান কবে তাহা নয়, 

পরিবার মানুষকে গঠন করে। তাহার চিত্তবৃত্তি, চরিত্র ও বর্মপ্রেরণ। সমন্তই 

তাহার পরিবারের দান। পরিবারের প্রভাব অতি অলাক্ষতে ধীবে ধীরে মান্থষের 
€ 



৬৬ বঙ্ভারতী 

চিত্তপটে এমন কিয় মুদ্রিত হইয়া যায় যে, সেই লিখা আর ইহজীবনে মুছে 
না। পরিবার মান্গষেব বিবাট শিক্ষাক্ষেত্র। স্কুল-কলেঙ্ছে মানুষ কতটুকু শিখে ? 

ছুই চ'রিখানি বই পড়িয়া, শিক্ষকেব মুখে ছুই-চারিটি গল্প শুনিয়া হৃদয় কতটুকু 

শিক্ষা] লাভ কবে? স্কুল-কলেজের এই শিক্ষ৷ নিতান্ত বাহিরের বস্ত। হৃদয়ের 

অন্তস্তম প্রদেশে ইছাদেব গতি অতি সীমাবদ্ধ। অধিকাংশই বাহিব হইতে 

আসিয়া বাহিরেই চলিয়৷ যায়, হদয়েব মধ্যে গ্রবেশ কবিতে পাবে না। আর 

যাহ! গ্রবেশ করে, জীবনেব উপর তাহাৰ প্রভাব অতি ক্ষীণ। কিন্তু পরিবারেব 

প্রভাব প্রাবনের জলল্োতেব ন্তায় ছুর্বার। ইহ! ছুবতিতক্রম্য বেগে হাদয়কে 

প্রাবিত, ব্যাপ্ত কবিয়! বিগ্ভমান থাকে, মানুষকে এই প্রভাব সচেষ্ট হইয়া গ্রহণ 

করিতে হয় না; ইহ! নিপ্পেই নিজেব শক্তিতে তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়। ফেলে। 

ফলতঃ মাঙ্গষ পারিবারিক প্রভাবের দাস মাত্র। পারিবারিক প্রভাবকে 

ছাপাইয়া উঠিতে পাবে, এমন বিরাট ব্যক্তিত্ব পৃথিবীতে খুব কমই দেখা যায়। 

কাজেই বুঝিতে হইবে মানব-চবিত্র অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পারিবারিক 

আবেষ্টনের ফল মান্র। মান্রঘ শৈশব হইতে যে পরিবেশ ব! পরিমণ্ডলে লালিত 
ও বধিত হুইয়। উঠে, তাহাই তাহার চবিত্রে অভিব্যক্ত হয়। যাহা দেখে, সে 

তাছাই জ্নুকরণ কবে। যদি ভাল দেখে, তবে পরিণামে সে নিজেও ভাল 

হইয়া উঠে। বদি চাবিদ্িকেই মন্দ জিনিস 'দখেঃ তবে সেই সব কু-আদর্শ ও 

কুনৃষ্টান্ত তাহার চিত্তকে কলুষিত কবিয়! দেয়, এবং পবিণামে সে সেই সমস্ত 

কু-জাধবেব অনুসবণ কধিয়া নিজেই অধঃপ তত হয়। 0916 8৪৫108 ৪ 

]10799'- "মানুষ আঁপনাব চিত্তে আপন পবিবাব হইতে যে বীজ গ্রহণ কবে, 

তাহাই কালক্রমে অন্কুরিত, বধিত, পল্পবিত ও পুম্পিত হইয়া তাহাব চরিত্র-রূপ 

বৃক্ষে পরিণত হুইয়। থাকে । পবিখাবেব ধাবা! বা! ঠ৪0:900. বংশধরগণেধ 

উপরে কম প্রভাব বিস্তাব কবে ন|। ভাল বংশেব ছেলে বলিয়! যে ছেলের মনে 

একট! গৌবব-বোধ ও একট! আত্মলন্মান-জ্ঞান আছে সে সহঙ্জে এমন কর্ম 

করিতে চাহে না, যাহাতে তাহার বংশগৌরব ক্ষন হয়। এই জন্য আমাদের 
দেশে, শুধু আমাদেব দেশে কেন, সকল দেশেই বংশ ও পবিবাঁব দেখিয়াঁই 
অনেকে কোনও বিশেষ মানুষের চরিত্র সম্বন্ধে একট। ধারণা কবিয়। লন। 

বিবাছেব পাত্র বা! পাত্রী নির্বাচন কবিবার সময়েও এই জন্যই বংশ-মর্ধাদার 

বিচার কৰা হইযা থাকে । 



ছাত্রদীবন ৬৭ 

আমাদের পারিবারিক একাত্মবোধের মধ্যে একটা উদ্দার পবিত্রভাব 

রহিয়াছে আমর! পাবিবার-সামান্তে কোন একটি গুণের জন্ত গর্ব করিতে 

ভালবাসি, আবাব কোন একটি দোষেন জন্ত লজ্জিত হই । আমাদের অজ্ঞাতসারে 

পারিবাবিক পরিবেশ যে আমাদেব চিত্তে স্থগভীব প্রভাব বিস্তার করেঃ তাহা 

যে কোনও মানুষের গোষ্টি-সামান্তে গণিত গুণেব সহিত ব্যক্তিগতভাবে অগ্রিত 

গুণগুলির পরিমাণ করিলেই বুঝ| যাইবে । ইহ! নিংসন্দেহরূপে দেখা যাইকে 

যে, মানুষ নিজে গ্লুল-কলেজ বা অন্ত কোথাও যাহা। শিখে, তাহার চেয়ে ঢের 

বেশী শিখে নিজেব গৃহে । 

ছাত্র-জীবন 
॥ কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয়--১৯২৫ | 

[ ছ্বাত্র-জ্ীবন কাহাকে বলে--ছাত্র জীবনের বৈশিষ্ট্য-_ছাত্র-জীবনের সুখ-_ছাত্র-জীবনের 

কর্তবা-_-দবিধ্ধ হাত্র- আধুনিক ছাত্র-সমাজ--শ্রমশীণতা--জীবনের আদরশ-নির্ধারণ | ] 

মানব-জীবনেব যে অংশ শিক্ষা লাভে ব্যয়িত হয় তাহাই 'ছাত্রজীবন?। 

মান্তষ চিবধিনহ শিক্ষা! কবে, সে হিসাবে সে চিরজীবনই “ছাত্র । তবে সন্কীর্ণ 

অথে 'ছাত্র-জীবন+ বলিতে আমবা বুঝি সেই সময়ট1--যাহ। স্কুল-কলেজে পড়িয়া 

আমরা ব্যয় কবি। 

“ছাত্রাণামধ্যয়নং তপঃ,--অধ্যয়ণই ছাত্রদের তপস্যা-ম্বরূপ। তরুণ বয়সই 

অধ্যয়নেব উপযুক্ত কাল। এই সময়ে মান্গষেব মন অতি কোমল থাকে , এই 
ংসাবে জালা-যন্ত্রণাঃ জীবন-ুদ্ধেব কঠোবতা তাহাদেব মনকে কঠিন কবিয়। 

তুলিতে পাবে না। সবল ও কোমল মন লইয়া! মানব যাহ1 কিছু শিখিতে যায়, 
তাহাই ভাহাব চিত্তে উত্তমরূপে মু্রিত হইতে পারে। কাচা মাটিতে দাগ দেওয়া 

যেমন সহজ, পোঁড়া মাটিতে তেমন সহজ নয়। কীচ। মাটিতে দাগ কাটিয়। 

দিলে পরে এ মাটি যখন দগ্ধ হয়, তখন সেই দাগটি আর মুছিয়। যাইতে পারে 

না। মানুষের চিত্তও প্ররূপ । কম বধসে যাহ! শিক্ষা করা! যায়ঃ তাহ। চিরদিনই 



রস বজভারতী 

মানুষের মনে বর্তমান থাকে--সহজে উহ বিলুপ্ত হয় না। কথায় বলেঃ “কাচায় 

না নোয়ালে বাশ, পাকলে করে টশীশ টশশ. 1” মানুষের যাহা! কিছু শিক্ষণীয়, 
তাছ। তরুণ বয়সেই শিখিয়। লওয়া বিধেয়। নচেৎ বয়স বেশী হইয়া গেলে, পরে 

গী বিষয়টি শেখা মানুষের পক্ষে ছুর়হু হুইয়। পডে। 

সাধারণ ভাবে দেখিতে গেলে, ছাত্র-জীবন অতি স্থুখেবঃ সময় । সংসারের 

চিন্তা তখন থাকে না,--একবয়সী সদানন্দ বালকেব দলে মিলিয়া মিশিয়। 

আমাদের সময়টা বডই আনন্দে কাটিয়। যায়। স্কুলে বা কলেজে সকলেই বন্ধু, 

সকলেই লঘুচিত্ত ও আনন্দ-চটুল, কোথাও তেমন গুরু দায়িত্বেৰ গান্তীর্য নাই। 
এই মুক্ত আবহাওয়ায় ছাত্রেব মনটি বড়ই উৎফুল্ল থাকে । এই আনন্দে স্মৃতি 
তাহার হৃদযে চিরকাল বাচিয়। থাকে। সেই আনন্দেব সঙ্ী সহপাঠীদের সঙ্গে 

ছাত্রদের যেরূপ একটা! শ্ীতিব সম্বন্ধ গভিম্ন। উঠে তাহার তুলনা হয় না। এই 
সময়কার বন্ধুত্বে স্বার্থের নামগন্ধ থাকে না । 

আনন্দময় হইলেও, ছাত্র-জীবনেব দায়ত্ধ কম নয়। ছাত্র-জীবনই ভবিষ্যৎ 

জীবনের ভিত্তি-স্ব্ূপ। তকণ বয়সে মানুষ যেরূপ শিক্ষা লাভ কবে, উত্তর 

জীবনে দে তদনুরূপ ভাবেই গছিয়া উঠে। ছাত্রের হুদয় কোমল বলিয়াই, 

কুসংসর্গ ও প্রলোভনেব ভয় তাহাবই বেশী। এই সময়ে যদি পাপের আপাত- 

মধুব পথ তাহাকে প্রলুক্ধ করেঃ তবে তাহাব উন্নতির পথ চিবতবে রুন্ধ হইয়া 

যায়। এই সব প্রলোভন হইতে নিজেকে নিরম্তন বক্ষ! কবিয়া, একটি উজ্জল 

ভবিষ্যৎ জীবনেব আদর্শে, গ্রত্যেক ছাত্র আপনাকে সব দিক্ দিয়! গ্রস্তত করিয়। 

রাখিবে। তাহার এই আয়োজনে যেন খিন্দুমাত্র ক্রটি না থাকে । দয়া-মায়া- 

পবোপকাব, প্রেম-ভক্তি-উদাবতা, ন্যাঁয়-নিষ্ঠ|, সত্যাগসাগ প্রভৃতি হৃদয়ের 

সহ ত্বিগুলি ছাত্র-জীবনে উদ্মেষিত ও বিকশিত হুইবে, ইহাই বাঞ্ছনীয়। আলম 
জীবনের প্রধান শক্র। এই আলম্যকে জয় করিতে হইলে, ছাত্র-জীবন হইতেই 

চেষ্টা করা উচিত । ছাত্র-জীবনে ষদি আঁলন্য আমাদের মধ্যে বদ্ধমূল হুইয়! যাঁয়, 
তবে আর উহাকে কখনই নিঃশেষে উন্মুলিত করা যায় না । 

অনেক ছাত্র আছেন, ধাহাদের জীবন সাধাবণেব মত নয়। তাহার! হযত 

জীবনে অনেক দুঃখ সহিতেছেন এবং সংসাবেব জাল।-যন্ত্রণা ও অভাব-মনটন 

ভাহাদিগকে তরুণ বয়দেই আক্রমণ করিয়াছে । সাধারণ ছাত্রদের অপেক্ষা 

এই সমস্ত তরুণ বয়স্ক ছাত্রদের কর্তধ্ভার অনেক কঠোর, তীছাদ্দের জীবনও 



ছাত্র-জীবন ৬৯ 

পরীক্ষা-ময়। তাহার! একটি ম্থুমহান আদর্শকে নিবস্তব " সম্মুখে রাখিয়া 

অপরিসীম ধৈর্য ও অধ্যবসায় অবলম্ন কবিয়! কর্তব্য-পথে না! চলিলে, সহজেই 

সত্যপথত্রষ্ট হইবেন। এ সংসাবে শুধু ছুঃখ-দৈস্তের চাপেই কত শত ছাত্রের 
উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ চিরতবে নষ্ট হইয়! গিয়াছে । 

দুঃখের বিষয়, আজকাল আমাদের দেশের ছাত্রসমাজে একট! শৈথিল্য ও 

আঁলন্তের ভাব খুব ব্যাপকভাবে দেখ! দিয়াছে। ছাত্রের যেন ছাত্রজীবনের 

কর্তব্য ও দ্বায়িত্ব সম্বন্ধে অনেকটা উদ্দাসীন হুইয়! পড়িয়াছেন। তীহারা ভারতীয় 

জীবনের সারল্য, সহিষ্ণত! ও শ্রমশীলতার আদর্শ হইতে যেন অনেকটা বিচ্যুত 

হইয়। পড়িয়াছেন। 

শ্রমণীলত। ছাত্র-জীবনে একেবারে অপবিহ্বার্য । পবিশ্রমই উন্নতির সোপান । 

পবিশ্রম ন| করিয়া কেহ কখনও জীবনে কোন মহৎ কার্ধ কবিতে পারে নাই । 

আজকাল আঁমাদেব দেশে বালকগণেব মধ্যে এমন একট! শ্রমবিমুখতা দেখ! 

দিয়াছে যে উহাদেব জীবনের নানাদ্দিকে নানাবিধ গ্রানি সঞ্চিত করিয়! 

তৃুলিতেছে। স্বাবলম্বী হইতে হইলেই শ্রম কবিতে হইবে, আব স্বাবলম্বী ন৷ হইলে 

এ সংসারে কেহই উন্নতি করিতে পাবে না। ষে প্রত্যেকটি ব্যাপারেই 

পবমুখাপেক্ষী, তাহার দ্বাখ! সংসাবেব কোন্ কার্ধ সাধিত হইবে? কিন্তু শ্রমশীল 

হইতে হইলে, শবীবটাও ভাল থাক। দরকার | যাহাব শরীব ভাল নয়, সে কেমন 
কবিয়। পবিশ্রাম করিবে? ছাত্র-জীবন ভইতেই স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য 

রাখা গ্রত্যেকেরই উচিত। প্রত্যেক ছাত্রেবই ব্যায়ামাদি শবীব-পোষক শ্রম- 

সাধ্য কার্য কবিয়া মন্প বয়স হইতেই শরীবকে শ্রম-সহিষু করিয়৷ তুলিতে চেষ্ট! 

কবা উচিত । 

ছাত্র-জীবন হুইতেই জীবনেব একটি আদ্শ সুনিদি্ই করিয়! ফেল! একাস্ত 

আবশ্তুক। কোন মহান আদশেব দ্বার! অন্তপ্রাণিত ন! হইলে, জীবনে কর্মশক্তির 

পূর্ণ বিকাশ হইতে পাবে না । কর্ণধাববিহীন তরণীব স্তার় আদর্শহীন জীবন 

কখনও সতা-পথে চলিতে পারে না। জগতে যে সব মনীষী মহাঁপুরুষব! বিবিধ 

গ্রতিকূল অবস্থা অতিক্রম করিয়! জীবনে সাফলা লাভ করিয়া গিয়াছেন, 

তাহাদের পদচিহ্ন অনুসরণ কবিয়া পরিশ্রম অধ্যবসায়, অভিনিবেশ ও অন্ধার 

সহিত কাজ করিয়া চলিলে. প্রত্যেক ছাত্রই জীবনে উন্নতি লাভ করিবেন, 

' ইছাতে সন্দেহ নাই। 



সংবাদপত্র পাঠ 
( কলিকাত৷ বিশ্ববিচ্ভালয়--১৯৩৫ ) 

[হুচনা £-সংক্ষিপ্ত ইতিহাস- উপযোগিতা--ল্পশিক্ষিত । ও নুশিক্ষতের প্রয়োজনের 

তারতম্য__সংবাদপত্রে আলোচিত বিষষ-সমূহ__সংখাদ প্রকাশের উপযোগী বন্তরাদি--সংবাদপত্রের 

'অপকারিতা--উপসংহার | ] 

নয়খত বত্সব পূর্বে প্রথম বখন চীনদেশে স*বাদপন্ত্র বাহির হয়, সেদিন 

হয়ত কেহ কল্পনাও করিতে পাবে নাই, যে একাদন ইহা জগতের সভ্যভাব 

এক অপবিহার্ধ অঙ্গন্বরূপ হইয়া ধাডাইবে। যে বিচিত্র ইতিহাসে মধ্য 

দিয়া আজ সংবাদপত্র মানব-সভ্যতাৰ একটি একান্ত আবশ্যকীয় উপাদান 

হুইযা দাভাইয়াছে, তাহা যেমন খিশ্ময়কর তেমনই আনন্দমজনক। ইউরোপ 

মহাদেশে প্রথমে ভেনিসে, তাবপব জ।মাণীতে ও তারপব হংলগ্ডে সংবাদপত্রের 

প্রচলন হইয়াছিল। এই পবম কল্যাণকণ বস্তটিব লন্ত বাঙ্গালাদেশে, তথা 

সমগ্র ভাবতবর্ষ শ্রীবামপুবেব মিশনাবা সাছ্েবদেব নিকট খণী, তী।হাবাই 

গ্রথম বাঙ্গাল ভাষায় “সমাচাব-দর্পণ' নামক স*বাদপত্র প্রকাশিত কবিয়।ছিলেন। 

তাহাব পব হইতে ভাবতে কত সংবাধপত্র বাহিব হইয়াছে ও হইতেছে,কে 

তাহার সণ্খ্যা করিবে? 

সংবাদপত্র আজ মানব-সভ্যতাক একটি অপরিহার্য উপাদান বলিয়া 

অঙগীকৃত হইয়াছে কেন? এক কথায় বলিতে গেলে, সংখাদপত্রই আঙ্িকাব 

দিনে সর্বশ্রেষ্ঠ লোকশিক্ষক। সংবাদপ্ত্রই জন-সমাজেব নেতৃস্থানীয়, সত্যকাব 

পথপ্রদর্শক । সংবাদপত্র এত জনপ্রিয় হইয়! উঠিয়াছে কেন? সমাজ আঙ্গ 

ইহার মধ্য হইতে অশেষ-বিধ কল্যাণে সন্ধান পাইয্লাছে। দৈবেব নিবন্ধে 

যাহাব! অল্প বয়সে উত্তমরূপ লেখাণভা। শিখিতে পারিল না, তাহাব! যি 

নিয়মিত ভাবে সংবাদপত্র পাঠ কবে, তবে অবশ্যই প্রচুব জান লাভ কবিতে 
পারে। আব শিক্ষিত ব্যক্তির ত সংবাদপত্র না পড়িলেই নয়। শিক্ষাকে 
কবির ভাষায় বলে 'আলো”। জ্ঞানে আলোকে জগতের অন্ধকাব দূর হয়। 

যাহ! দুব, তাহ! নিকট হয়, অনাম্বীয় আত্মীয়ে পরিণত হয়। কাজেই নিভৃত 
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পল্লীর একটি প্রান্তে যে ছেলে লেখাপড়। শ্রিখিয়াছে, ঘরের বাহির ন! হুইয়াও 

'আজ বিশ্বের সহিত তাহার একট! হৃদয়ের সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে। সে ধরে 

বসিয়া থাকিলেও সুদুর দেশের বিভিন্ন-ভাষ-ভাষী, বিভিন্ন ধর্মাবলগ্বী ও বিভিন্ন 
জাতীয় নবনারীব জীবনযাত্রা সম্বন্ধে তাহার একটা আন্তরিক উৎকঠা থাকে। 

তাহাদেব দৈনন্দিন জীবনকথা তাহার না শুনিলে নয়। সংবাদপত্র তাহার এই 

অতি আকাজ্ষিত বস্তটিকে একেবাবে ঘবেব দ্বারে বহিয়। আনে। 

আব শুধু যে জগতেব দৈনন্দিন খববটাই আমব1 সংবাদপত্রে পাইতেছি, 
তাহা তনয়। দেশ-বিদেশেব সংবাদ বহনই হয়ত একদিন সংবাদপত্রের এক 

মাত্র কার্য ছিল। কিন্তু মানব-সভ্যতাব উন্নতিব সঙ্গে সঙ্গে আজ স'বাদপন্্রকে 

নানাবিধ রচনায় স্থসজ্জিত হইতে হইয়াছে । সাহিত্য, বাঁজনীতি সমাঙ্জনীতি, 

জীববিজ্ঞান, 'ু-বিজ্ঞান, সমাজধ্জ্জান, গ্রভৃতি সর্ববিধ আলোচনাই আজ 

সংবাদপত্রে নিয়মিত স্থান লাভ করিয়াছে, তাহ। ছাড়া! চিত্র 'মাছে, কবিতা আছে, 

শল্প আাছে, উপন্তাস আছে। মান্ষের মন্তিষকে জ্ঞান-বিজ্ঞানশ্সম্তারে সমুদ্ 

কবিয়াই সংবাদপত্রের কর্তবা শেষ হয় নাই। লোঁকেব চিত্ত-বঞ্জন করিবার 

ভারও আজ সংবাদপত্র গ্রহণ কবিয়াছে। খেলাপুলাব সংবাদ এবং থিয়েটার, 

বায়স্কোপ, সার্কাস প্রভৃতি আমোদ-প্রমোদ্ের সংবাঁদও এই সংবাদপত্রের সস্তে 

নিত্য প্রকাশ লাভ কবিতেছে। 

সংবাদপত্র মান্তষেব চিত্ববৃত্তিব যে সব খোবাঁক নিত্য-নিয়ত জোগাইতেছে, 
এগুলি ত গেল তাছাব কথা । কিন্ত ইহাতেও তাহাব কর্তবা শেষ হয় নাই। 

মান্রষে চিত্তোন্নতি সাধন কবিয়াই সংবাদপত্র ক্ষান্ত হয় নাই। সাঃসারিক 

জীবনে সে মানুষকে যে পবিমাণ সাহাধ্য কখিয়া থাকে, তাহাব মূল্য অল্প নয়। 

যিনি বাবনায়ী তিনি সংবাদপত্রে ব্যবসায়ের গতিবিধি, দৈনিক বাজাব-দব প্রভৃতি 

জানিতে পাবেন। অনেক সংবাদপত্রে বাণিজ্য সম্বন্ধে যে পূর্বাভাস প্রকাশিত 
হয়, ব্যবসায়ীদের পক্ষে তাহ] অশেষ উপকার সাধন করিষ! থাকে । শুনিয়াছি, 

আমেরিক! গ্রভৃতি বাণিজ/প্রধান দেশে এই শ্রেণীব পূর্বাহাস অগ্রে জানিবাব জন্ত 

সংবাদপত্রের অফিসে ব্যবসাধীদেব ভিড জমিয়া যায়। আর এই প্রকার 

পূরবীভাদের উপব নির্ভব করিয়! ব্যবসায়ীরা কোটি কোটি টাকাখ পণ্যদ্রব্য 
খবিদ ব1 বিক্রঘ করিধা থাঁকেন। আইন-ব্যবসায়ী সংবাদপত্রে তাহার অনেক 

জ্ঞাতব্য সংবাদ পাইয়। থাকেন। এমন কি যে বেকার ভদ্র যুবক চাকরির 
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সন্ধানে ঘুরিরা বেড়ান, তিনিও তীছাব জভীষ্ট সংবাদটি “কর্মথালির' স্তনে 

লাভ করিয়৷ থাকেন। 

আধুনিক বা 00-৮০-৫%০ হইতে হইলে সংবাদপত্র নিয়মিত পাঠ কর! চাই । 

সভ্য-দগত যখন যে চিস্তাটি লইয়। বিশেষ ব্যস্ত থাকেন, তাহার যথাঁষথ গ্রতিবিষ্বটি 

আমব! সংবাদপত্রে প্রতিদিন প্রাপ্ত হই। রাঁজ। এবং প্রজা! উভয়েই আপন 

আপন স্থার্থ-সম্থন্ধে সংবাদপত্রের সাহায্যেই সচেতন হইয়া থাকেন। 

এই সংবাদপত্র আধুনিক সভ্যতার সর্বপ্রধান বাহন, তাই আধুনিক সভ্যতা 
তাহাব সমন্তভ অভিনব সম্পদেব সাহাষ্যে ইহাকে সম্পন্ন ও শক্তিশালী করিয়। 

তূলিয়াছে। মুদ্রাযস্ত্। টেলিগ্রাফ, বেতার-বার্তা, টেলিফোন্ প্রভৃতি অত্যাধিক 

বৈজ্ঞানিক আবিষ্কাবগুলি এই সংবাদপত্রের সেব। করিতেছে । বৈদ্ুতিক শক্তিকে 

নানাভাবে সংবাদপত্র-মুদ্রণেব যন্ত্রে প্রয়োগ কবা হইতেছে। জগতের বিভিন্ন: 

স্কানে অতি সতর্ক, সুশৃঙ্খন ও সংঘবদ্ধ শক্তি ইহার জন্য সংবাদ-সংগ্রহের কার্ষে 

আত্মনিয়োগ কবিয়াছে। 

কিন্ত এ জগতে কোনও পদার্থই নিরবচ্ছিন্নভাবে কল্যাণকর হয় না। তাই 
বাদ্পত্রেব অপবিসীম উপকাবিত! সত্ত্বেও, তাহাব অপকারিতা আছে। 

সংখাদপত্র যতই কেন সুশৃঙ্খলভাবে এবং নিবপেক্ষতাবে পবিচালিত হউক না, 
উচ্বার পবিচালকেব! মানুষ ছাডা অন্ত কিছু নন। তাই মান্তষেব শ্বাভাবিক 

দুর্বলতাগুলিকেও তীহাব! সর্বদা অতিক্রম কাখতে পাবেন না। তাই দেখিতে 
পাই, এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত মিথা। সংবাদে প্রতিদিন কত লোক প্রতাবিত 

হইতেছে । পবিশলকগণ নিতান্থ বিদ্বেষ-বুদ্ধিব দ্বাবা চলিত হইয়া কতজনের 

বিরুদ্ধে সমালোচন] কবিয়া লোক-চক্ষুতে তাহাদিগকে হীন প্রতিপন্ন কবিতেছেন-- 

আবাব কতঙ্গনকে অধণা প্রশ"স! কবি! রাতাবাতি আকাশে তুলিয়৷ দিতেছেন। 

স'বাঙ্পত্রের পম্পাদকেব কোনও একটি ব্যক্তিগত উপকাব কবিবাঁব ফলে 

হয়ত কোন ব্যক্তি ছুই-চারিদিনের মধ্যে স্বার্থত্যাগী দেশনেত। বপিয়া বিখ)ত 

হইয়া পডিলেন। অনেক সংবাদপত্র স্তায়ধ্ম ও মনুগ্তত্ধ জলাঞ্জলি দিয়! হয়ত 

কোনও একটি জাতি বা সম্প্রদায়ের পক্ষ লইয়। প্রতিযোগী সম্প্রদায়ের অথ 

নিন্দা ফবিতে লাগিলেন। সম্পাদকের অযোগ্য সমালোচনায় কত প্রতিভাবান 
ব্যক্তি মর্ধাহত €ইয়৷ চিরদিনের জন্ত সাহিত্যসাধনাব পথ পরিত্যাগ কবিয়াছেন। 

ইংলগ্ডের মহাকবি কীট্স্ যে অতি অপরিণত বয়সে প্রাণত্যাগ করিলেন, 



গ্রন্থাগার টি 

ংবাঘপত্রের অন্ঠায় সমালোচনার নিষ্ঠুর আক্রমণই নাকি তাহার প্রধান কারণ। 
ফল কথা, জনসাধারণ সহজে কোন কথ। গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখে না।. 

কোন একটি সাময়িক উত্তেজনাব অন্ুবর্তী হইয়া চলাই জনসাধারণের ব্বভাব । 

বাদপত্র অতি সহজেই জনসাধারণকে উত্তেজিত কবিতে পারে। 
সে যাহাই হউক, আজ আব একথা! অশ্বীকাব করিবার উপায় নাই যে, ষে 

অভিনব সভ্যতার কল্যাণে বিশ্বের বিভিন্ন জাতিব মধ্যে একট ভাবগত মিলন 

ঘটিয়াছে, এবং আজ আমব! গৃথিবীব স্থদুব প্রান্তবাসী মানুষটার জন্তও হৃদয়ে 
যে একট আত্মীয়োচিত আকর্ষণ অনুভব করিছেছি, সংবাদপত্র আমাদ্দেব এই 

মনোভাবকে সঘত্বে পুষ্ট ও বর্ধিত করিতেছে । আজ সংবাদপত্রগুলি তুলিয়া 
দাও, এক নিমিষেই যেন সঙ্ল আলো! নিভিয়| যাইবে১--সমস্ত বিশ্ব অপবিচয়ের 

অন্ধকারে পবিব্যাপ্ত হইবে । 

গ্রস্থাগার 
গ্রন্থাগাব মানব-সভ্যনাব অমূল্য সম্পদ্। স্মবণাতীত কাল হইতে মানব 

কর্ম ও চিন্তায় যতদুব অগ্রসব হ্হ্যাছে, গ্রস্থাগাব তাহাব ইতিহাস স্যত্বে বুকে 

কৃবিষা বাখিয়!ছে। মান্ুষেব চিন্তা কালক্রমে ধ্বংসেব কবাল গ্রাসে বিলুপ্ত হয় 

নাই,--চিরকালীন মানবে মনে পৌছিবাব ও প্রত্িষ্ঠালাভ কবিবাব যে একট! 
স্বাভাবিক প্রয়।স ব্যক্তিগতভাবে প্রতোকটি মানবেব মনেই বর্তমান রহিয়াছে, 

্স্থাগাব তাহাবই মৃতি। মানুষ যাহ! ভাবে ও করে, তাহা সহজে বিস্বৃত হইতে 
দিতে চায় না। তাই বিবিধ গ্রন্থে তাহাদেব কীতিকে নিবদ্ধ করিয়। অমর 

করিষা রাখিযাছে। 

্রস্থাগার সন্য মানুষের জীবনে একটা নিতান্ত অপরিহার্য বস্ত। মানুষ 

তাহার দৈনন্দিন জীবনে একট! 'অত্ান্ত সংকীর্ণ আবেষ্টনীর মধ্যে বাস করিয় 

থাকে। গ্রন্থাগারে আসিয়া দ্াড়াইলে সে তাহাব চত্ুঃপার্খস্থ সেই সংকীণ্ 

গণ্তী হইতে মুক্িলাভ করে। সে যেন অনন্তকালের মানুষ হুইয়! গড়ে। শুধু 
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একটি মাত্র দেশ নয়, গ্রন্থাগারে আসিয়া! সে যেন সমগ্র জগতের নাগরিক হইয়া 

ধ্লীড়ায় | গ্রন্থাগারে সমন্ত কাল ও সমস্ত দেশের মানুষের চিন্তা একসঙ্গে 

এক পংক্তিতে মিলিয়। মিশিয়া রহিয়াছে । মানুষ গ্রন্থাগারের মধ্যে আসিয়া 

এই উন্মুক্ত উদ্াব আবহাওয়ায় নিঃশ্বাস ফেপিয়া৷ যেন হাপ ছাড়িয়! বাচে। 

্রন্থাগাব প্রতিষ্ঠার কল্পন1 মানব ইতিহাসেব এক প্রাচীনকালের কথ 
স্মবণ করাইয়। দেয়। ম'নুষ যথন সবেমাত্র রেখার দ্বার। মনেব ভাব প্রকাশ 

করিবার পদ্ধতি শিক্ষা করিল, তখনই কখনও বা নরম মাটিতে আআক-জৌক 

কাটিয়া তাহা! শুকাইয়] সযঘ্বে রক্ষ/ কবিতে আরম্ভ কবিল। ইচ্ছ। এই যে 

তাহাদের মনের কথাগুলি উন্ভবকালেব মানুষেব কাছেও যাইয়া পৌছাক। 
তারপবে পাহাড়েব গাঁষে, আবাব খণ্ড খণ্ড পাথবেব উপব কতভাবে কতগ্রকারেব 

লিখনকে তাহা স্থায়িত্ব দান কবিবাব চেষ্টা কবিয়াছেন। কালের সর্বধ্বংসী 

গ্রভাবে সেই সব কীতিব কতটুকুই বা আমাদেব হম্তগত হইয়াছে। কাগজ 

'আবিক্ষাব হইবাঁব পূর্ব ভইত্তেই নানাবিধ নুক্ষপঞ্রে গ্রন্থাদি লিখিত হইত | এই সব 
গ্রন্থ এক জায়গায় সঞ্চিত কবি! বাখিবাব পদ্ধতিও শ্র্দুব অতীতেই মানবের 

মনে উদ্দিত হইয়াছিল। বনু দেবমন্দিব বা ৬জনালয়ে এই প্রকার গ্রন্থ-সমাবেশ 

দেখা যাইত । সুলতান মাহমুদ যখন সোমনাথেব মন্দিব লুন কবিয়াছিলেন, 

তখনও সেখানে বুক্ষপত্রেৎ উপব হস্তলিখিত পুথিব একটি বিশাল কক্ষ দেখ! 

গিয়াছিল। মুসলমানগণ যখন মশব বিজয় কবেন তথন আলেকজান্দ্রিয়া নগবীব 

বিশাল গ্রন্থাগারটি পুড়াইয়া ফেলেন। এই অপকীতি অত্তীতেব সেই বিজয়- 

গৌরবকে চিরদিনের মত কলম্ক কালিমায় লিপ্ত কবিয়! রাখিয়াছে। 

অধুন! স্থুসভ্য মানব সমাজে গ্রন্থাগারে অপরিহার্ধতা সর্বজন-শ্বীকৃত। 
গ্রন্থাগার পরিচালন আজ একট! বিশিষ্ট বিজ্ঞানের মর্যাদা লাভ কবিয়াছে। 

কিরূপে সর্বাধিক সংখ্যক মানুষকে সর্বাধিক সংখ্যক গ্রন্থ গঠনের সুবিধা দান 

কর! যায়, তাহাই এই বিজ্ঞানে উদ্দেশ্য । বস্তুতঃ গ্রন্থাগাবের সাহায্যেই 

সর্বাপেক্ষা! কম অর্থ ব্যয়ে জ্ঞংন গরচার কর| যাইতে পারে। পৃথিবীর ভাবৎ 

স্থুরচিত সুন্দর গ্রন্থ গুলি ব্যক্তিগতভাবে ক্রয় করিয়। পাঠ করিবার মত অর্থবলগ 

ধনবানদ্দের মধ্যেও খুব কমই আছে। তা! ছাডা এই ভোগ-বিলাস-বিহ্বল 

সংসারে জ্ঞানলাভের জন্য অর্থবায় করিবাব যথাযোগ্য আগ্রহও খুব কমই দেখ! 

বায়। অধ্যয়নের আগ্রহ যাহাদদের আছে, তাহাদের হয়ত আবার গ্রন্থ ক্রয়ের 
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সঙ্গতি নাই। এমত ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের সাহায্যেই বিনা ব্যয়ে বা অতি অল্প- 

মাত্র ব্যয়ে বুসংখ্যক গ্রন্থ পাঠ করিবার সুযোগ লাভ করা যায়। 

শুধু গ্রন্থ থাকিলেই হয় না, গ্রন্থপাঁঠেব আবার একটি স্থনির্ধি্ট ধারা থাক! 

চাই | মানুষের চিস্তাশক্তি সর্বদাই একটা শৃঙ্খলার সন্ধান করে। একখানি 
রসায়ন বিজ্ঞানেব গ্রন্থ পাঠ করিয়! হয়ত কাহারও এ শাস্ত্রে একট! রুচি জঙ্মিয়াছেঃ 

এই রুচিকে উত্তরোত্তর বধিত করিবার মত যথোপধুক্ত গ্রস্থখানি থাকালে হাতের 
কাছে থাক! চাই। কাজেই শুধু বু গ্রন্থের একত্র সমাবেশ থাঁকিলেই চলিবে 
না। উহাদের মধ্যে একট! ধারাবাহিক ক্রমনির্দেশ ও সুনির্দিষ্ট শৃঙখলাও থাক! 

একান্ত প্রয়োজন। গ্রন্থাগার পরিচালন। নামক আধুনিক বিজ্ঞান এই শৃঙ্ঘল1- 
রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ কবিয়াছে। এই বিজ্ঞান জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা-শাখায় 

বিভক্ত করিয] বিভিন্ন শাখায় গ্রন্থ গুলিকে বিভিন্ন স্থানে সুসজ্জিত কবিয়৷ দেয়। 

বহুসংখ্যক গ্রন্থের মধ্যে হইতে উদ্দিষ্ গ্রন্থথাঁনিকে সত্বব খুশ্জয়! বাহিব কবিবার 

জন্তও গ্রন্থতালিকাঁটিকে বিবিধ ধারায় স্থকৌশলে সাঁজানে। হইয়া থাকে। 

আমাদের দেশেও আঞজকাল গ্রন্থগাঁব পরবিচ'লন। নিগ্যাব 'ালোচনার উন্নতি 

হইয়াছে। সবকাঁর বাহাছুব গ্রন্থাগাবেব মধ্য দিয়া জ্ঞান প্রচারের সুবিধা 

বুঝিতে পাধিয়া নান! স্থানে গ্রন্থাগাব-প্রতিষ্টাব ব্যাপাবে উদ্ভোগী হইয়াছেন। 

কলিকাতা মহানগবীতে বি901009] [10127 নামক বিবাট গ্রন্থাগার গভর্ণ- 

মেণ্টে+ অর্থেহ পধিগালিত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েব গ্রন্থ।গাবটিও সুবুহৎ ও 

স্থপবিচালিত । সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববি্তালয [১08৮-01%0896 বিভাগে 

গ্রন্থাগ।র-পবিচালনা-বিজ্ঞান শিক্ষ। দেওয়ার যে ব্যবস্থা করিতেছেন। আশা, কর! 

যায়, উহ্হাব ফল খুব ভালই হইবে। 
বঙ্গদেশ পলী-অঞ্চলেও গ্রন্থাগারে উপযোগিতা ম্বীকত হইয়াছে। 

উন্নতিশীল গ্রাম মাত্রেই একটি কবিয়! গ্রন্থাগাব গ্রতিঠিত হুইয়াছে। এইসব 

গ্রন্থাগারে অল্প মাসিক চাদ! দিলে নান! রকমেব পুস্তক পাঠ কব যায়। 

ধীহাব। দিবসে অধিকাংশ সময় বিষয়-ব মে ব্যাপৃত, যে সকল গৃহস্থবধু গৃংস্থালীব 
কাঙ্গকর্ধে জ্ঞানচচাঁর সময় খুব কমই প|ইয়া থাকেন, তাহাবাও বিবিধ পুস্তক 

অতি সহজে হাত্তের কাছে পাইয়া ছুই একখানি পাঠ করিতেছেন। কোথাও 

কোথাও উদ্ভোগী ফমিগণের মহতী প্রচেষ্টাব ফলে ভ্রাম্যমান পাঠাগারের 

প্রতিষ্ঠা হইতেছে। 
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এইভাবে গ্রন্থাগারের ভিতর দিয়া অতীতের আলোকে বর্তমানের মর্মতল' 
উদ্ভাসিত হইয়াছে, দেশ ও কালের গণ্ডী অতিক্রম করিয়। চিবস্তন মানুষের বাণী 
এক উদ্দার উন্ুক্ত বিশ্বে বিঘোধিত হইয়াছে ;__মানুষের দৈনন্দিন সংকীর্ণ 
জীবনের ক্ষুদ্রতা ঘুচিয়৷ গিয়াছে, লাইব্রেরীতে আসিয়া সে মুক্তির নিঃশ্বাস 

ফেলিতে পারিতেছে। 

বিজ্ঞানের দান 
সৃষ্টির প্রভাতে প্রকৃতি ছিল মানবের উপবে। প্ররুতিব ছুর্বাব শক্তি 

মানবের জীবন-পথে প্রতি-পদে বাধার হৃষ্টি করিয়াছে । হিংন্্ শ্বাপদ-সন্কুল 

হুর্ভেছ্য অবণ্যে ভীষণ অজগবেব কবাল কবলে কত মামুষের প্রাণ গিয়াছে । 

বাত্যা*বিক্ষুন্ধ হূর্গম অরণ্যপথ বৌদ্র-বৃষ্টিতে গৃহহীন মানব-সন্তৰন কত যুগ বন্ত 

পণুব ন্যায় উৎপীভিত বেদনাময় জীবন বহন করিয়াছে। তাবপব কোন 

শুভক্ষণে মানুষেব মনে বিজ্ঞানের প্রথম রশ্মি বিকীর্ণ হইয়াছিল । সেদিন হইতে 

সভাতাব জয়যাত্রা গৌরবেব নিশান উডাইয়! মানুষের জীবনেব পথকে প্রতি 

পদক্ষেপে সৌন্দর্য ও প্রাচুর্যে মণ্ডিত কবিয়া অগ্রসব হুইতেছে। প্রতিদিন 
মান্তয আরাম ও আনন্দের দিকে একটু একটু করিয়া আগাইয়া চলিয়াছে। 

গ্রকৃতির প্রতিকূলতা এই বিজ্ঞানেব শক্তিতে দিন দিন পরাভূত হইয়াছে। 

আজ প্রকৃতি মান্ধষেব বৈজ্ঞানিক বুদ্ধব কাছে বন্দিনী, দাসীব ন্তাষ সে নিয়ত 

মান্তষেব সেবা করিতেছে । বিজ্ঞানের জয়ধবনিতে আকাশ বাতাস মুখব হয়৷ 

উঠিয়াছে। 

জল-স্থল-অন্তরীক্ষে বিজ্ঞানের বিজয় অভিযান সগৌববে ছুটিয়া চলিয়াছে। 
ছুস্তর সমুদ্র পার হইবার জন্য মানুষ প্রথমে নৌকা, পবে ধীরে ধীরে দুর্ভেন্ত 

ভাসমান ছৃর্গ-ন্বরূপ জাহান্গ আবিষ্ষাব করিয়াছে। অপার বারিনিধির ব্যবধান 
লঙ্ঘন করিয়া ধরিত্রীব এক প্রান্তের মানুষের সহিত অন্ত প্রান্তের মান্ষের মিলন 

ও মৈত্রী সংঘটিত হইয়াছে । এক দেশে দুর্লভ বস্তবিশেষ অনায়াসে দেশাস্তর 
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হুইতে প্রেবিত “হইয়া মানুষের স্থখ-সমুদ্ধি বর্ষণ করিতেছে। জলীয় বাম্পের 

সাহায্যে জলম্থল-মাকাশে মানুষের হত্তনিমিত বিশাল যানশ্রেণী পবন বেগকে 

পরাভূত কবিয়। ছুটিয়৷ চলিয়াছে। মানুষের অর্জন লিগ্পাকে চরিতার্থ করিবার 
জন্ত কখনও পণ্য কখনও ব! সৈন্ত বহন করিয়। সুনীল সমুদ্রবক্ষ বিদীর্ণ করিয়া 
অর্ণবপোতগুলি চলিয়াছে। 

বিজ্ঞানের বলে মানুষ আজ বিশ্বের অপরাজেয় শ্রেষ্ট শ্রষ্টা। মানুষ আজ 

যেন বিধাতাব হাত হইতে ৃষ্টিশক্তি ছিনাইয়! লইতে চায়। বিধাতার হৃষ্টিকে 

সে চিরিয়৷ চিরিয়া উহহাব সমস্ত রহস্তই যেন আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছে। 

সৌবজগৎ ও তাহার অন্তর্গত গ্যোতিষ্ষমগুলেব পারস্পবিক সন্বন্ধ ও ক্রিয়াকলাপ 
সম্বন্ধে যুগে যুগে মান্রষেব মনন্বী সন্তানেবা কতই নব নব সত্য উদঘাটন 

কবিয়াছেন। আবিষ্টটল, টলেমী, কোপাণিকান, গ্যালিলিও, আফিমিডিন্, 
নিউটন্-_-বিভিন্ন যুগেব এই সব মনীষীরা! বিশ্বের অন্তুণিহিত বিরাট কাবখানার 

স্থগোপন বহস্যটি আঁজ উদনাটিত কবিযাছেন। চন্ত্র-সথর্ব-তাবকা-গ্রমুখ যে ভাস্কব 

জ্যোভিঃপিগুগুলিকে অনন্ত নভোমগুল দৈবশক্তিরূপে প্রাচীন মানুষ কল্পন! 

কবিয়াছিল, অ।জ তাহাদেব নিতান্ত গুল স্বন্ধপ মাঁভষ নগ্ন চোক্ষে নিরীক্ষণ 

কবিতেছে। এই দৃষ্টি উদঘাটনেব পিছনে রহিয়াছে যুগ-যুগীস্তরের মনীষী 

মানবেব সাধনা। 

সহস্র সহমত বত্নর ধরিয়া মানুষেব এই বিজ্ঞানের সাধনা চলিয়াছে। 

সভ্যতাব সর্দাঙ্গীন উন্নতির ভিভিমুলেই রহিয়াছে বিজ্ঞান। বিশেষ করিয়! 

বিগত দুই শত বৎসরে বিজ্ঞানে সাধনা সফলতাঁব উত্তুজ শীর্ষে আবোগণ 
কবিয়াছে। উনবিংশ শতার্খীর প্রথম ভাগে ইংল্যাণ্ডেব ইগ্ডপ্রিয়াল্ বিভিলীউসন 

বিজ্ঞানের চর্চাকে যেন তড়িৎগতি দান করিয়াছে । পঞ্চাশ বতসরেবও কম 

সময়েব মধ্যে সমস্ত বৈজ্ঞানিক আবিষ্ষার ও যস্ত্রার্দির উদ্ভাবন হইয়াছিল তাহা 

সহল্রীধিক বৎসবের পক্ষেও পরম গৌরবময় । জেমস্ ওয়াট ঠীম-এঞ্জিন 
আবিষ্কার করিলেন, তাহাব ফলে যন্ত্ররাজ্যে যুগান্তর উপস্থিত হইল। শুধু 

জদযান ও স্থলঘানেই নয়, বিভিন্ন শিল্প-যন্ত্রেও আজ ঠীম-এঞ্জিনের ব্যবহার 

হুইতেছে। মাইকেল ফ্যাবাডেব আবিষ্কাবের ফলে বিছ্যুতৎশক্তি মানুষের করায়ন্ 
হইল । আজ বিদ্যুতের বলে ট্রাম চলিতেছে 3 বিদ্যুৎ মানুষেব গৃহে পরিচারকের 

স্কায় পাখা ঘুরাইতেছে,--আলে! আলিতেছে,-ভাত রাধিতেছে_-কাপড় 
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ইস্ত্রি কবিয়া দিতেছে,--টেলিগ্রাফের সাহায্যে অত্যন্প কালে মধ্যে গোশ- 
দ্নেশাস্তরের খবব পাওয়া যাইতেছে । 

ইটালীর বৈজ্ঞানিক মার্কনি কর্তৃক বেতাব আবিষ্কাব বিজ্ঞানের আর একটি 

পরম বিশ্ময়কর অবদান। বিনা-তারে পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে আব এক 
প্রীস্তের শব শুনাযাইতেছে। বড় বড সঙ্গীতজ্ঞ ও অভিনেতাদেব কলা-স্যরি 

আমবা অত্যন্প মূল্যে ঘরে বঙ্িয়া উপভোগ কবিতে পাবিতেছি। সবাঁক্ চিত্রের 

আবিষ্কাবেব ফলে আমবা স্বল্পমাত্র অর্থব্যয় কবিয়া কতই আনন্দ উপভোগ 

করিতে পাঁবিতেছি। 

কৃষিকার্ধেও বিজ্ঞান মানুষের সাহাযা করিতেছে । কত অনুর্বৰ ভূমি 

বৈজ্ঞানিক উপায়ে কধিত হইতেছে, বৈজ্ঞানিক সাব প্রয়োগের ফলে সেই উধব 

ভূমির অনুর্ববতার অভিশাপ ঘুচিয়। উঠ] শশ্বশ্তামল শ্রীধাবণ কবিতেছে। 

মানুষেব স্বাস্ত্যোক্সতির জন্য প্রচুর পবিমাণে থাগ্ঠ প্রপ্তত করিতে বিজ্ঞান কতই 
সহায়ত! করিতেছে । মানুষেব বোগমুক্তিব জন্য বৈজ্ঞানিক উপায়ে কত 
ভেষজ প্রস্তত হইতেছে । বিজ্ঞানেব দৃষ্টিতে দেহাভ্যন্তবে বিভিন্ন বোগেব 
বীজাণুর স্বরূপ, জীবনযাত্র! ও কার্ধকলাপ দৃষ্টিগোচব হইয়াছে । তাহাব ফলে 
সেই সমন্ত বিভ্ভন্ন প্রকারে বীজাঁণু নষ্ট কবিবাব জন্য বিভিন্ন অমোঘ ওষধ 

আবিষ্কৃত হওয়ার মানুষের চিকিৎস। ও রোগমুক্তি আঁজ অনেক পবিমাণে নিশ্চিত 

ও সহজসাধ্য হইয়াছে নবাবিষ্কৃত এক্সসবে বা বঙ্গন-বশ্িব সাহাযো দেহাত্যন্তবন্থ 

অংশ বিশেষ দৃষ্টিগোচব হইতেছে। এইরূপে বিজ্ঞান বোগমুক্তিব উপায় বিধান 
কবিয়। মান্গষকে দীর্ধাযু করিয়া তুলিতেছে। ৃ 

জডক্পগৎ আক্র বিজ্ঞানেব যন্ত্রে সজীব হইয়া উঠিযাছে। বুক্ষলতাব হাঁসি- 

অশ্রু আজ বিজ্ঞানের মন্ত্রে ধরা দিতেছে । শুধু জড়জগৎ নহেঃ মনোজগতেও 

বিজ্ঞানের জয় বিঘোধষিত হইয়াছে । ডাব্উন, জ্রয়েড, আইনষ্টাইন, রেল! 

প্রতৃতি জানতপন্বীরা মনকে চিরিয়া চিরিয়া উহার বিকাশ ও গতিব 
পথকে নির্দিষ্ট নিয়মের অধীন খপিয়া জানিতে পারিয়াছেন। দ্বেথা যাইতেছে, 

কি দৃশ্ঠ, কি অনৃশ্র, কোন বস্তই বিজ্ঞানের হুক্্ম নযনের দৃষ্টিকে এভাইয়! বাইতে 
পারিতেছে না। | 

এত করিয়াঁও কিন্তু বিজ্ঞান মানষেব ভিতবকার আদিম হিংশ্রতা ও স্থার্থ- 

লোলুপতাকে পরান্িত করিতে পারে নাই। মানুষের এই আদিম প্রবৃত্তির 



্ী-শিক্ষা ৯ 
বশীভূত হইয়া বিজ্ঞান আজ দিকে দিকে চিংসাঁর পতাকা উড়াইয়! ফিরিতেছে। 
লোভ ও দত্তের হত্ডের ক্রীড়নকন্বরূপ বিজ্ঞান আজ বিস্ফোরক ও মারণাস্ত্র 
আবিষ্ষাৰ করিয়া ধরিত্রীর বক্ষ জীবশোণিতে প্লাবিত কবিঙেছে, ছুর্বল ও 

অসহায়েব আর্ত চীৎকাবে গগন বিদীর্ণ কবিতেছে। যে বিজ্ঞান একদিন মান্ুষেব 

সহিত মান্ুষেব ব্যবধান ঘ্ুগাইয়াঃমৈত্রী ও €প্রমেব পথে সভ্যতাকে জয়যুক্ত 

কবিবার ব্রত গ্রহণ করিয়াছিল, আরোগ্য ও জীব-সংরক্ষণ যাহাব তপস্যা! ছিল, 

বিবিধ প্রকাবেব ধবিত্রীব সম্পন-বৃদ্ধি ও তদ্বার! পৃথিবীবাসিদেব সখ-সমৃদ্ধি বুদ্ধিই 
যে বিজ্ঞানে সাধনাঁব বিষয় ছিল--আজ €স বৈর-নির্ধাতন্ন ও দুর্বল পীড়নেব 

অস্ত্র, ব্যক্তিগত লোৌভেব বেদীমূলে আজ বিজ্ঞানের খঙ্পো মানবকুল পশুর ন্তায় 
বলিপ্রদত্ত হইতেছে,-অহমিকা ও দত্তেব মাবণযজ্ঞাপিতে বিজ্ঞান আরজ 

পুবোহিত,__লেলিগথান লোহিত শিখায় আজ বিশ্বশাস্তির পু্পাঞ্জলি তন্মীভৃত 

হইয়। গেল । 

স্্ী-শিক্ষা 
[ সুচনা *-_-সমাঞ্ছে স্বী-জাতির স্বান--প্রী-াতিকে শ্াশন্দা হইত বঞ্চিত রাখিবার কুফল-- 

সত্ীশিক্ষার প্রতি বাঙ্গালীর মংনাভাব_ স্বী-শিক্ষার প্রর্থলত পদ্ধতির ক্রট-্ত্রী-শিক্সার আদশ-- 

উপনংহার |] 

আধুনিক সভ্য সমাঙ্গ যে কয়টি গুকতব সমন্তা, লইয়। ব্যতিবান্ত আছে, 

ন্ত্রী-শিক্ষা+ তল্মুধ্যে একটি । আমাদেব দেশে ত্্রী-শিক্ষার উপষে!গিতা 'মাজকাল 
অনেকেই বুঝিয়াছেন, কিন্তু তবু স্ত্রী-শিক্ষাব আঁশান্গরূপ উন্নতি হইতেছে ন1। 

যেটুকু হইতেছে, তাহা যেমন নিথৃত নয়) তেমনি ব্যাপকও নয়। 

কোন দেশেই পুরুষেব চেয়ে স্ত্রীলোকেব সংখ্যা কম নয়, ববং বেশী । সমাজ 
বলিতে স্ত্রী ও পুকুষ দুই-ই বুঝায়। ইহাদের কাহাকেও বাদ দিয়! সমাজ গড়িয়া 
উঠিতে পারে মা। শিক্ষাৰ অর্থ আলোক, ইহা মনের অন্ধকার ঘুচাইর়া দেয়, 
চারিদ্িকের জগতের সহিত একট! নিবিষ় পরিচয়েব সুযেংগ করিয়া দেয়। 



৮৩ বঙ্গভারতী 

অশিক্ষাই অন্ধকার। যদি পুরুষেরাই শুধু শিক্ষালাভ করিতে থাকে, মেয়েরা 
অশিক্ষিত থাকিয়া! যায়, তবে সমাঙ্জেব মাত্র অর্ধেকটাই আলোকিত হয়। ইহাতে 

কখনই সমাজের কল্যাণ হইতে পারে না। সমাক্জে স্ত্রীলোকেব স্থান তুচ্ছ নয়। 
সমাজ-গঠনে স্ত্রালোকের প্রভাব খুব গভীব, খুব স্বদূরপ্রসারী, একথা কেহ কোন 
দিন অস্বীকাব করিতে পাবে ন।। কিন্তু সেই্গন্ত এই স্ত্রীলোকদেব শিক্ষিত 

হওয়া যে কত দরকাব, সে কথ। আনাদের দেশে তেমন করিয়। কয়জনে ভাবিয়া 

থাকেন? 

কিন্ত না ভাবিলে আব চলিতেছে না। শিক্ষা মনকে আলোকিত করে, 

ফু।লব মত প্রশ্ছুটিত কিয়! তুলে। পুকষ শিক্ষিত হইয়! এই মানসিক সৌনদ্ধ 
লাভ কবিতেছে। কিঞ্তু তাহাতে কি হয়? সেনিজেব জীবনে এই সৌন্দর্যকে 

রূপাধিত করিতে পাবিভেছে না!। শিক্ষা তাহার মনে যে সৌন্দধেব কল্পলোক 

সষ্টি কবিতেছে--তাহ।ব জাধন তাহা হহতে দৃবে বিচ্ছিন্ন হইয়া বহিয়াছে। 

ইহাব ফলে সামাজিক জীবনে প্রকৃত স্ুথ-শান্তি প্রবেশ কবিতে পাবিতেছে না । 

শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আমাদেব ভীবনে যে মন! ও সংস্কাতি লাভ হইবে বলিয়া 

আমবা৷ আশা। করিয়া থা, ফলে তাহার সম্পূর্ণ বিপবীত হইতেছে। ইহার 

কারণ কি? 

ইহার একমাত্র কাবণ স্ত্রী-জাতির অশক্ষ। স্ত্রীলোক লইযাই প্রধানতঃ 

মানুষের সংসার $ স্ত্রী পরিবারের কেন্ত্র-ত্বূপ। তাহাকে ঘেবিয়াই মানব- 

জীবনের সমন্ত সংগ্রাম চলিতেছে । এক্পন্থলে যদি স্ত্রীলোক অশিক্ষিত হয় তবে 

তাহার অমাজিত ও অশিক্ষিত কচি পদে পদে পুকষেব সৌন্দ্ধ-বোধকে আঘাত 

কবিতে থাকে । আমাদেব পাবিবাবিক জীবনে এইভাবে শিক্ষাব মার্জনা ও 

ংস্কতি প্রবেশ লাভ করিতে পারিতেছে না। আমাদেব জীবনের সহিত মিশ্রিত 

হইবার স্থযোগ হইতে বঞ্চিত হওয়ায় আমাদের শিক্ষ। নিতান্তই একটি বাহিবের 

বস্ত হুইয়। বছিয়াছে। পুরুষের শিক্ষার সাধন! এইভাবে নিত্যই ব্যর্থ হইতেছে। 

পুকষ তাহার মাঞ্জিত কচি ও সৌন্দর্য বুদ্ধিকে লইয়! অশিক্ষিত স্ত্রীলোকের মঙ্কীর্ণ 
সং্কাবেব গণ্তীর মধ্যে প্রবেশ করিতে পাবিতেছে না। তাহাকে ছোট হইয়। 

সমস্ত মার্জনা' ও সংস্কৃতিকে বাহিরে রাখিয়া হৃদয়ের সমস্ত আলোক প্রায় 

নিভাইয়। দিয়া, নিতান্ত ক্ষুব-চিত্তে সেই অন্ধকার গৃহকোণে কাল কাটাইতে 

হয়। জীবনের আকাশে অতৃপ্তির মেঘে ঢাকিয়া যায়। স্ত্রী-জাতিকে শিক্ষা 



স্্ী-শিক্ষা ৮১ 

'আঁলোক হইতে বঞ্চিত করিয়! রাখিবার ইহাই ফল। এ সংসারে কাহাঁকেও 
ছোট কবিয়! রাখিবার উপায় নাই,-_তাহাতে শেষ পর্যন্ত নিজেকেই ঠকিতে 

হয়। ইহা তাঁছারই একটি দৃষ্টান্ত । রবীন্দ্রনাথ এই কথাটিই কবিতায় সুম্পষ্ট 
কখিয়! লিখিয়াছেন :__ 

“যারে তুমি নীচে ফেল, সে তোমাবে বাধিবে ষে নীচে ! 

পশ্চাতে বেখেছ যারে, সে তোঁমাবে পশ্চাতে টানিছে।» 

কাঙ্জেই শ্্রী-জাতিব শিক্ষাঁবিধান হইলেই সমস্ত গোল গিটিয়! দ্বায়। 

'অন্ধকাবের আঘাতে আলোক-শিখাকে এমন কবিয়] নিভিয় যাইতে হয় ন1। 

এক নিমেষেই আলাদীনেব 'আশ্চ্গ প্রদীপেব মত স'সাঁব আলোয় আলোয় 

হইয়া উঠে। কোথাও অ(ব বিবোধ থাকে না। এ কথাটি আজ অনেকেই 

বুবিয়/ছেন। তবে বনু যুগেব জডত| কাটাইয়া উঠা সহজ নয়। তাই এখনও 

প্রাচীন পন্থীদেব একটা কু স্ত্রী-শিক্ষার গরসাবেব পথে অস্তরায়ের সষ্টি 
করিয়াছে । লহনে স্ত্রী শিক্ষাব স্ুবন্দোবন্ত কিছু কিছু হইযাছে বটে, কিন্ত 

পল্লী গরমে এখনও স্ত্ী-শিক্ষাব আশানুরূপ ব্যবস্থ। হথ নাই। 

তবে একথা ভুলিলে চলিবে না» কুশিক্ষা! অপেক্ষা! অশিক্ষ। মন্দেব ভাল। 

গ্রকত শিক্ষা হওয়। চাই । যে শিক্ষায় মান্গুসেব মনকে মাঞ্জিত কবে না, যাহ] 

পুধু বার্থ অহস্কাবে হ্বদয়কে ছোট কবিয়। দেয়? যাহ] শুধু ভোগবিলাসের 
দিকে চুটিয়। দরিদ্র সমাজেন অভাব বাডাইয়। দেয়, তাহ! শিক্ষাই নয়। বাঙ্গালীর 
মেয়ে বাঙ্গালাব সংসাবের সরবন্থ। বাঙ্গালীব সংসানেব মত স্থখেব স'সার 

পৃথিবীতে খুব কমই আছে । এস্ট সংসাবকে চ্ণ কবিবার জন যে শিক্ষা বিপ্লবের 

সি কবে, তাহ! আত্মঘাতী ও অশ্তত,__-ভাহা সর্বতোভাবে বর্জনীয় । 

পেই শিক্ষাই চাই, যাহা! আমাদেব 'জীবনকে, আমাদের পারিবারিক 

শৃঙ্খলাকে প্রীমণ্তিত কবিয় তুলে। স্ত্রীলোকের এমন শিক্ষা! চাই না, যাহ! শুধু 

অর্থহীন বিবোঁধ তুলিয়া পুকষেব সহিত প্রতিদবন্িতা করিতে চায়। তাহার 
মধ্যে কিছুমাত্র কল্যাণ নাই, বিন্দুমাত্র স্থবুদ্ধি নাই ॥ বাঙ্গালীর মেয়ে এমন 
শিক্ষা লাঁভ কক্ণন, যাহাতে তাহার চিবন্তন উদ্নাবতা, স্নেছ-মমতা, শ্রমশীলতী, 

সহিষুত। এবং সেবাঁপবায়ণতা। আরও নুন্দব, আরও সমুজ্জল হইয়া উঠে। 
আরকি 



স্কুলের ছাত্রের সুখ হুঃখ 

[ কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয়--১৯৩৮ ] 

[সংঙ্গিপ্ত ভূ্মিকাঁঃ "স্কুলের জীবন" বলিতে কি বুঝায--নুখম্থৃতি--ছুটির আনন্দ- 

অধ্যযনে অভিনিবেশের আনন্দ__খেলাধুলা'র আনন্দ__ত্রমণ, ভোজ প্রস্থততে মিলনের আনন্দ 

--বন্দী খাকিবার ছুঃখ | ] 

বাঁঙ্গালীব ছেলে সাধারণতঃ ছয়-সাত বৎসব বয়স হইতে যোল-সতের 

বৎসর পধ্যস্ত স্কুলের ছাত্র থাকে। তাবপব তাহার প্রবেশিক। পৰীক্ষা উত্তীর্ণ 

হইয়া কলেজে প্রবেশ করে। স্তবাঁং শুল-জীবন বলিতে আমরা! এই সমযটাই 

বুঝি। এই সময়েব স্থৎও আছে, ছুঃখও আছে। ফলতঃ স্থথ জিনিসটাই এমন, 

যাহ! দুঃখের সংম্পর্শ ছাড দাডাহতেই পাবেনা । কোন একট! ছুঃখ আছে 

বলিয়াই, সই ছুঃখেব অভাবস্ুচক অবস্থাট।ই আমাদেব কাছে সুখকর বলিয়া 

প্রতীযমান হয়। স্কুলের জীবনে %ঃখ অনেক ছিল বলিয়াই সুখ অণেক ছিল। 

একটি একটি কাঁবয়। এই ক্ষুদ্র জীবনে দশটি বসব আমরা স্কুলে 

কাটাইলাম। এই দশটি ধৎসবেব পঙ-সহল স্থৃতি মনের কোণে উকি 
মাবিতেছে। কোন স্বৃতিই আজ তুচ্ছ মনে হইতেছে না। ইহাবই মধ্যে কত 

বন্ধুব দেখা পাইযা“ছলাম। তাহাদেৰ মধো কেহ কেহ আঙ্গও আমাদের সঙ্গে 

আছেন, কিন্ত অনেকেব সঙ্গে হযত চিতদিশেব মতই ছাডাছাডি হইয়া গিয়াছে। 

কেহ কেহ আব ইহঢগতে নাই। খিগ্যাঁপযেব এই পবিচিত প্রাঙ্গণটিতে সেইস্সব 

বন্ধুদের সঙ্গ যে কতখান আনন্দময় ছিল, আজ হাহ বুঝিতে পাঁবিতেছি। আল 

তাহাদের খিচ্ছেদ-হুংখ বুঝাইযা দিঠেছে, তাহাদেব সঙ্গ আমাদিগকে এতকাল 

কতখানি সুখ দিয়াছে । বাস্তবিক, কিশোব-বযসেব প্রাণটি বড়ই কোমল, বড়ই 

মাধূর্য্যে ভব।। এই সময়ের মৈত্রী স্বার্থলেশশূন্তঃ উদাব ও আনন্দময়। শুধু যে সুখের 
স্বৃতিটিহ স্থখময বলিয়। মনে হয, তাহা নহে । এই সময়ের সমস্ত দৈম্ত সমস্ত 

অপ্রাচূর্যগুলিও যেন পখম প্রশ্বর্ষে মণ্ডিত বলিয়া মনে হয়। স্কুলের ছোট ঘবখানি, 

যাহা চাল দিয়৷ ব্ষার দিনে অবিরল জল্ধার! ঝবিয়াছে, শিক্ষক মহাশয়ের সেই 

হাতল-ভাজ। ক্ল।স্-ঘবের চেয়াবখানি, ভাঙ্গা রাকৃবোর্ডট, পুবস্কাব-বিতরণী সভার 



ক্ষুলের ছাত্রের জুখ ছুংখ ৮৩ 

সেই অত্যন্ত হান্যোদ্দীপক নাট্যাভিনয়,-সমস্তাই যেন সীমাহীন সুষমা অপরূপ 
বলিয়া মনে হয়। ও 

ছুটির আনন্দের সহিত জীবনেব কোন স্থখেবই তৃলন। হয় ন!। প্রতিদিনকার 
পাঁঠ শেষ হইলে পর যে অসীম উল্লাসেব সহিত ছেলের দল গৃহাভিমুখে ধাবমান 
হয়, তাহা সত্যই দেখিবার জিনিস। আবার বিগ্যালয়ের এক-একটি বড় 

পবীক্ষার পর যে বড় বড ছুটিগুলি বালকদেব অনেকদিন পূর্ব হইতেই যেন 
হাতছানি দিয়া ডাকিতে থাকে, ছান্র-জীনেব সঙ্গে সঙ্গেই যেন সেই সব দীর্ঘ 

অবকাশের মাধুর্য একেবারেই কমিয়া যায়। 

যে ছাত্র পড়াশুনায় ভাল, পরীক্ষায় যাঁহাঁব কৃতিত্ব সপ্রমান হয়। ছাত্র- 

জীবন তাহাব পক্ষে অমুঙ-নির্ববেব মত। শিক্ষকগণেব মমতা, সহপাঠিগণের 

আজবিক শ্রীতি ও নাতাপিতাব হাসিমুখ তাহাব প্র।ণে যে আত্মগ্রদাদ আনিয়। 

দেয়। তাহাঁব ধর্ণনা হয না। পুবস্কাব-বিতবণী সভায় সমবেত ভগ্রমগ্লীর 

সগ্রশংস দৃষ্টিব সম্মুখে যে লাল ফিতায় জডানো। বইখানি পুবঞ্কাব পাওয়া গেল, 
তাহাঁব ক্রষ-মুলা যাহাই হউক না কেন, ছাত্রের কাছে তাহ! নেপোলিয়নেব 

ইউবোপ-বিজযেব আনন্দ বহন কবিয়া আনে । 

ষ্লেব খেলাধুলায় ছেলেদেব অপবিসীম আনন্দ । স্কুলেব নামে দল বাঁধিয়া 

যখন ছাত্রের 'অন্ত দলেব সহিত গ্রতিযোগিত।য় খেলা কবে, তখন তাহাদ্ে 

বিদ্যালয়ে গ্রতি মমত্ববোঁধ যে কিরূপ তাত তাহ! বোঝা যায়। এই জিনিসটি 

শিক্ষক ও ছাত্র উভখেব পন্ষেই পবম শ্রীতিকব বশ্ত। এই শ্রীতির 

মধ্য [দয়। যে শৃঙ্খলা বা] 01501)119 সভগ্জেই গড়িয়া উঠে, তাহাব মধ্যে 

ব্যক্কি-মধাদাঁকে খর্ব কবিবাব গ্রশ্ন উঠে ল|। ব্যক্তি-শ্বাতগ্র্যকে আঘাত ন। 

করিয়াও যে কি গ্রকাবে সমাঁজেব সমষ্টিগত দ্র্থি বক্ষ। পাইতে পাবে, 

ছাত্র-জীবনেব এই শৃঙ্খলীব মধ্যে বেন তাহাব একটি ম্মধুর আদশ ফুটিয়া 

উঠিষাছে। ৃ 

গ্রায় সকল স্কুলেই সবস্বতী পুঞ্র, কোন একটি প্রসিদ্ধ স্থানে গমন 

(939878102 ) গ্রভৃতি উপলক্ষ কবিয়া ছেলেদেব একত্র সমবেত হইয়া ভোজ 

গ্রভৃতির অনুষ্ঠান কবাব গ্রখা আছে। এই প্রথাটি যে কতথানি প্রীতিকর 

তাহ1 ভাষায় বর্ণনা! কব! যায় ন1। ছেলেব দল একত্র মিলিয়! ভাত বা1খিতেছে, 

কেহ তরকাবি কুটিন্ছে, কেহ উনান জালানে। লইয়া ব্যস্ত। হয়ত কোন 



৮৪ বঙ্গভারতী 

একজন শিক্ষক মহাশয় ভাহাদের সঙ্গে যোগ দিয়াছেন। অন্য ছেলেরা! অবাধ 

্বাধীনতাব সহিত অদুরে লাফাইয়! ছুটিয়া বেড়াইতেছে। এই সমস্ত ঘটনার 
মধুব স্মৃতি মানুষ জীবনের শেষ মুহূর্ঠ পর্বস্ত তুলিতে পারে না। কৈশোরের 
এই নির্ল আনন্দ চিবদিন হৃদয়ে নিভৃত প্রদেশে উজ্জল নক্ষত্রের স্ায় 

জ্যোতিম্মান্ হইয়! থাকে । 

কিন্ধ ছুখও আছে। আঁমব! স্কুলের টিনে সময়কে বেডাজালে বাঁধিয়াছি। 

বিভিন্ন সময়াংশেব স্বন্ধে। অঙ্ক, ইংবাঁজী, ভূগোল, সাহিত্যেব ভাব চাপাইয়! 
নিশ্চিন্ত হইয়াছি। সময় নিধিকাঁব; সে কিছুছ্ছেই আপত্তি করে না, করিতে 

জানে ন। কিন্তু চিবঞ্চল শিশু-মন কি অমন কনিযা বাহিরে বন্ধনে 

আটকাইমা বাখাব জিনিন? শিশ্তব কচি ও ইচ্ছাব প্রতি বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধার 

অবকাশ কেহ কোথাও বাখিযাছেন কি? ঘণ্টা মিলিটেব বিভিন্ন কোঠায় 

শিশুর সন্ধে আমব। যখন ইংবাগী ও ভুগোল-শান্ত্র চাঁপাইধাছি, তখনও যে 

সন্মুখের শীমাহীন মাঠেব দিগন্তে চিল ডাক দিয়া যায়, কঙাই-ু"টিব ক্গেতে 

চাঁধাব ছেলে ঘুডিয! বেড়া» ওপাবেব ভালশাছেন পাতায় বৈকালেব সুবর্ণ" 

রশ্মি বল্পলোকের মায়া-গাল ঝুনিয়। যাধ, দুবেব অশ্থথতনে পু'তিব বঠী 

গলায় পবিষী বাউল নাচিয। নাঠিয়া গান কবে। তখন কি পঙিবাব 

সময়? কে বলিবে? বেভ'দেডা স্কুলে নিদিষ্ট আসনে থোকাবাখু বিয়া 

আছেন। কোলে ত"হার সেলেট, কিন্ত মন তাহাব এ জান।ল। দ্বিত বাঙ্বি 

হয! বাউপেব গানেন ম্ুবে চাপিয়া সটবেব ম্মেত পাব হইয়া, বৌদ্রাচক্কণ 

তালপত্রেব কল্পলোকে চাঁলয়। গিয়াছে । ঠিক তখনই 'অতকিতে থোকাব 

পিঠে বেত পড়িল। শিক্ষক মহাশয় অনবধানহাব ভন্য তাহার কান মলিয়। 

দ্রিলেন। ম্বাধান হ্বচ্ছণ্দ শিশু-মনোবৃত্তিব এমন বববোচিত অপমান আর কি 

হইতে পাবে? ছুটিব আনন্দে কথা বলিলাম, কিন্তু এই গভীব উল্লাসের 

কারণটি ভাবিয়া দেখিলে প্রাণ শিহুবিয়া উঠে। “্ঘুঘু-ঘোভা» “চেয়ারে বসা» 
গাধাব টুপি মাথায় দেওয়া” গ্রভৃতি শাস্তিব আম্বাদ অনেকেবই জানা আছে। 

যাহাবা আমাদেব অত্যন্ত আদবের, অতি স্লেহেব ধন, মায়ের সজল দৃষ্টি ও 
হ্বকোমল অঙ্ক হইতে শুধু “মানধ করিবাব আকাজঙ্কায় যাহাদিগকে আমর! 
এই নিষ্ুব যন্ত্রের নিষ্পেষণে পাঠাইয়। দিই, তাহাদের নির্যাতন কিসে কমে, 
তাঁহ! ভাবিবার সময় আপিয়াছে। 



প্রবন্ধসংকেত 

বৈজ্ঞানিক শিক্ষা--সুচনা-_বেজ্ঞানিক শিক্ষা বলিতে কি বুঝায়? 
গ্রযোঞজনীযত।-বঠমান যুগ বিজ্ঞানের উন্নতির যুগ। বিজ্ঞানে পরেই জাতির উপ্নতি 

নির্ভর করে। যে জাতি বিজ্ঞানে যত উর্নত করিযাছে দে নেই জাঁতই তত শাক্তমান্। ট্রেন, 

চীমার, টেলিফোন, টেলিগ্রাফ, ট্রান। খোটর, এাবাপ্লেন, মুদ্রাষন্--এ সবই বিজ্ঞানে দান। 

এ সব উপকরণ ছাড়া কোন সত্য জাতিরই চলে না| যে জাতির মধ্যে বঙ্ঞ।নিক শিক্ষার প্রসার 

অল্প তাহাকে অন্ত জাততর উপর নির্ঠর করিতে হয। নি'জর| বিজ্ঞান চর্চা করিলে স্বাবলন্ী 

হওযা যাষ। 

বৈজ্ঞানিক শিঙ্গাদাীনের ব্যবস্থা--এদেশে বিজ্ঞান শিক্ষাৰ হুযাগ' সুবিধা অল্প, সরকারী 

সাহায্যও নগ্রভ়ল। দেশের জপ-নাখারণকে এপকে অখকভর' ননোধোগী হইতে ভইবে। 

স্কুলে প্রাখমক [বিজ্ঞান শিক্ষ। দেওয়। আ|বঞ্গক | মাতৃভাষার মধ্য দিযা। বিজ্ঞান পি্স। দিলে 

অধিকতগ মুফল আশ। কব! ব।খ। হাতে কলনে শিল্ষ। ন। গাচন বিজ্ঞান পড। ব্যর্থ হয। 

নজাপের বিবিধ শাখত শিষন। প্দাখ ব্য»: প্রাণবদা। উঠিদ বিজ্ঞান, চিবিৎসা- 

বিজ্ঞান ইহা, | 

উপনংহ।প-বিজ্গানর কুফল ও আপদ | বিষবাদ্প (1১05০ 14%-), ডিনামাই, কামান, 

বন্ধক, টপ্পোচা, বোনা, আযাটম বোম। প্রত5 শরহত্যার বাবখ উপকরণ । বিস্ত কুষল আছে 

বলযাই সুফল উাপক্গঃায নয। হয ঠে। এমন একানন মানবে ধেদিন মানুষ মানুম-নামেস 

যোগ্য হঃবে, মানুষ মানুবকেই ভাই বানয| মনে কাগপবে। ধোন [জান শুণ বঞ্ুর কাজই 

করিবে। 

তোমার পঠিত একটি উপহ্যাগ- গ্রহ ও গর্ত ণর-ভপন্তানের নাম। গুণহ্যাসিকের 

পরিমল | এ ইপনাধ্রিকেজ চোণ। আর কয়েক 9 খ্রঙে নাম। প্রস্তাবিত শ্রন্থেব ঈনপ্রিয়ঠা 

মন্বপ্ধে চুপনানু ক গংশি পু মানোচন|। 

ধর উপন্যামের বিষ্য-বস্থ _সত্দেসে গল্পাংশ। প্রবীন চরিত্রগুলির পসন্ব্ধে সংক্ষিপ্ত 

আলোচনা । 

তোমার মতামত--বইটি কি তোমার ছাল লাগ) বদি লাগে তে কেন লাগে? বইয়ের 
ভাষা ফি রম? রচনা রীতির মধো কোন বৈশিষ্টা আছে কি? 

ুল-লাইত্রেরি-ুচনা- স্কুল-লাইরেরির প্রযোজনাষতা। কেবল পাঠা পুস্তকের 

গণ্ভীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিনে জ্ঞানলাও সম্পুণ হয না। মাধারণ অবস্থার ছাত্রগণের পঞ্গে গাঠ- 

পুস্তক কেনই কঠিন, অতিরিক্ত বই ।কনিধ1 পড়া অসস্তব। দুুল-লাইব্রেদির বই পাঠার্থীর 

পাঠম্প হা নিবারণ করিবে। 
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স্কুল-লাইব্রেরিতে কিরাপ বই রাখ! হয়-_-গল্প, উপন্তাঁস, কবিতা, বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল, 

সাধারণ জ্ঞান, মাসিক পা্রুকা, অভিধান। পুস্তক-নির্বাচনে শিক্ষকগণের সতর্কতা । গল্প, 

উপন্যাপ, এবং কবিতার বই কেবল শ্রেষ্ঠ সাহিতি্িকগণের রচন। হইতে বাছাই কর! হয়। ইংরাজী 

ও বাঙ্গালা বই ছাড়। অন্য ভাষাগ বই খুব গল্পই আছে । 

লাইব্রেরির সার্থকতা--যে উদ্দেপ্তে লাইব্রেরি হ্াপিত হইযাছে তাহা ব্যর্থ হয না। বই 
পডিবার সঙ্গে সঙ্গে ছেলেদের পডিবার স্প্হ। ব্রমশঃই বাঁড়ে। লাইভ্রেরির বই শিক্ষক এবং ছাত্র 
উভযেরই কাছে লাগে। 

নাইব্রেরিকে আবও জনপ্রিয কর। যায কেন কবিযা--ননা-বি্ষষিক পুস্তক থাকিলেও 

সাধারণতঃ পুস্থবের সংখ্যা অল্প। হাশা ছাঢ। ভ]ন-বঞ্চানের খহগুলি অধিকাংশই ইংরাজী 

ভাষায় লেখ।। বাঙ্গালা ভ।বাষ দেখা খহ্ু£ল শেন কাবতে ত্। সম্য াশে না। তাহার গর 

অগ] ইংগাসী বই পছ়িতে হয । যাহার 2২151 গাবন্য যথেষ্ট পাত্ণন্ন নয তাহাদের পক্ষে 

অগ্নবধ। হয। নানাবিখ জ!ল্বা হখ্যপূর্ণ বাধা লউ যাদ আিক পরিমাণে লাইব্রেনিতে রাখ! 

হয হাঠ। হউলে চাব্রগণর উপকার বনিবে। 

শাঈবেরি সন্ধে ছাজগণে৭ করংবা__জাষ্টাররিব বষ্টগুলির ব্যবহার সন্বদ্ধে দারণণের 

নাম । বই যাহা্ে ন| ছিডে পেদিকে দুষ্ট বাণিত বে । একজন একখানি বই আখক 

দিন নাখিগে অশরের হসু!বধা হইবে এ ধথাও শ্মবণ গাঁখ। আবগক | ছাত্রমণ দ্দাপন মাপন 

ক্ষমত। অঞ্ুনাঙ্গে এাইবেবিতে ভহ একপা।শ 1 শিধা বউ দান বাপণে হাত বর উন্ন তস সম্ভাবনা । 

পুরাতন পাঠ্যপুত্তক দান কিতা দার পাওনা 1ভিযার সযোন শাহাব । 

উপমংশাগ- লাইব্রেরি 5মতির ফলে মন এগ উন্নত 



-বষ্ঠ পরিচ্ছেদ-_ 

বাংলার নদনদী 
নদী-মাতৃক বলিয়। বঙ্গদেশের খ্যাতি আছে। প্রাণীদেহেব স্বাঙ্গ ব্যাপিয়া 

যেমন শিরা-উপশিবা ছড়াইয়া বহিযাছে, বাঁ'লাব নদ-নদীও তেমনি ইছার 

প্রতিটি ভূখণ্ড সিক্ত-প্লাবিত করিয়া চলিযাছে। প্ররুতিব সহিত মানুষের 
অস্তাবেব সম্বন্ধটি নিবিড় । বাংলাব নদ-নদী ইহাব অধিবাঁপীর্দিগকে বমপ্রেরণায় 

উদ্ধদ্ধ কবিয়াছে , তাহাঁবা একদিকে যেমন প্রতি কণ।-মৃত্িকাঁয় উর্নবতাব অপূর্ব 
শ্বর্ণ প্রেবণ বরিষাছে তেমনি জ!ঠিকে প্রতিনিয়তই কেন নবতব জীবনের 

ইঙ্গিতে বহুমু্থী ববিয়া তুলিয়াছে। নদী ভ্রু কশ্রোতেব সহিত মানুষের 

বন্মম্পন্দন তালে তালে লাচিতে থাকে-_ধমনীতে বক্তের ধাবা চঞ্চল হইয়া 

উঠে। এই চাঞ্চল্য হাঠ[কে কোন বিশে মত ব। ধাবণার অচলায়তনে আবদ্ধ 

থাকিতে দেয় না, জীবন-সম্থন্ধে অনভসন্ধিৎস্ু কাঁংয়। তোলে । ভাই যুগে যুগে 

গঞ্জ ও ব্রহ্মপুত্রের প্রা দরিয়া খন বিভিন্ন জাত্তি বাংলায় প্রবেশ করিয়াছে, 

বাঙ্গালী তথন নিক্ষিয হইয়! বসিয়। থাকে নাই । নবাগত জাতিব সত স্বীয় 

স্থপ্রতিষ্ঠ জীবনের একট! সমঘ্বধ কবিয়া লইফাঁছে। বনু সুগ হইতে উত্তর 

পশ্চিমেব গিরিপথ দিষ। যেমন অগণিত শক, হৃন, পাঠান, মোগল বস্থাব 

স্রোতে মত ভাবতে প্রবেশ করিয়।ছে, বা*লার অসণথ্য ন্দীগুলিও তেমনি এই 

উর্বব ভূখগুকে অনাহত্ত থাকিতে দেয় নাই। যাঁহাব 'আসিগাছিল তাহার! 

বাংল'র এ্রশ্বর্ষে মুগ্ধ হইযা এখানে সংদাব পাতিয়া বসিল, ফলে প্রচলিত 

এবং অপ্রচলিতেৰ সংযোগে একট! নুতন জীবনযাত্রাব প্রণালী গড়িয়া! উঠিল। 
যে ভাষা নানা! দেশ হইতে শব্দ আহবণ করে, অবিনিশ্র ভাষা অপেক্ষা 

তাহাব শক্তি ধেণী। নদীপথে আগত বনু জাতিব সহিত সম্ঘয় হইয়াছিল 

বলিয়াই বাক্ষালী সাহসে, বাহুবলে, মমুম্তত্বে ভাবতেব অপর জাতি অপেক্ষা 

অধিকতর বৈশিষ্ট্যের অধিকাবী। তাইু বাঙ্গালীব শ্বাহগ্্যকে বুঝিতে হইলে 
তাছাব নদদ-নদীৰ ইতিহাস আলোচনা করিতে হইবে । আবার কেবলমাত্র 

বিদেণীকে আহ্বান করিয়াই ইহাদের কর্তব্য শেষ হয় নাহি । নদীর এককুল 
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গড়ে অপর কুল ভাঙ্গে। যে কুল" ভঙ্গুর তাহার অধিবাসীরা, দলবল, স্ত্রীপুত্র 
লইগা নূতন কোন স্থানে ঘব বাধিয়াছে। ছুই বিভিন্ন দলের মিলনে পুনরায় 
এক উদার নমনীয় বীতিব প্রবর্তন হইয়াছে । বহু জাতির কাছে শরিখিয়াছিল 

বলিয়াই বাঙ্গালীর শ্বাতন্ত্র এবং অনেক জাতিকে আশ্রয় দিয়াছিল বলিয়াই 

তাহাগ্ন নীতি ও ধর্মমত এত উদাব। বাঙ্গালী কাছাকেও দূরে রাখে নাই। 
শক্ত এবং বৈষ্ণব, সন্প্যাসী এবং ফাঁকব, বৌদ্ধ এখং জৈন উভয়েই তাহার 

আশ্রধ পাইয়াছে। হিক্ষা চাহিতে আসিলে কাহাঁকেও সে ফিরাইয়! দেয় 

না। শুধু ইহাই নয়, একদা একট। সুদিন আসিয়াছিল যখন হিন্দু- 
মুসলমান স্বীয় সাম্প্রদাষিক বিভেদ তুলিয়া উ্য়েব সমবাঁয়ে একটা গিশ্র 

সম্প্রদায় গড়িয়া তুলিয়াছিল-_তাান নাম দববেশ। বহু "দ ও নদী-বিশিষ্ট 

বাংল!য়ই এই মিশ্রণ সম্ভব হইযাছিল। তাই লবীন্দ্রন।থ তাহাঁব কবিতায় 

“ভাবত-তীর্থ' সন্বন্ধে যে সত্য প্রকাশ কাব্যাঞ্থেন, বঙ্গদেশ সম্বন্ধে 

তাহ! সাথক। 

অজন্্ নদ-নদী বাংলার প্রাচীন স্বাধীনতার বঙ্ষক। এই নদী-পথে জলযুদ্ধ 

করি! বাংলার অধিখাসী সমাগত শক্রকে দুবে সবাইয়া দিয়।ছে : ছবাদশ ভৌমিক 
(ভূইয়।) যে মৌগলেব বিচে আম্মব্ণ। কবিয়াহিলেন, তহাব মূলে 
রহিয়াছে পন্ম। ও মেঘনার কুদ্রূপ। খান, খিল, নদী, নালা বাংলাব ভূথণ্ডকে 

ক্ষু্র ক্ষুদ্র অংণে বিচ্ছিন্ন কবিয়াস্ছ। বঠাগক সেনা সমাবেশ এই ক্ষুদ্র ভূমিতে 

সম্ভব হয নাই। তাহা ছাঁড। বর্ষ। সমাগমে নদীতে যখন প্রাবন বহিয়াছে 

নবাগত আক্রমণকাবীনা তখন জয অপেক্ষা পলায়নকে অধিকতব বাঞ্চনীয় 

বলিয়। বরণ কবিষ! লইয়াছে। 

বাংলার নদ নদা বাঙ্গালীর চবিত্রকে সুগঠিত কবিয়াছে। নদীব চবে 

বাস কবিয়। কুমীবের সহিত লডাই করিতে কবিতে বাঙ্গ।'লী জীবন কাটাইযাছে। 

আবার নদীব উভয় তীবে অবস্থিত ঘন অবণ্যেব মাঝে বাবেব সহিতও 

তাহাকে কম বুঝিতে হয় নাই। হৃছাব ফলে সে সাহসী এবং নির্ভীক 

হইয়াছে । এই নর্দীগুলিই আবার তাহাকে অপূর্ব ভাবুকতায় মণ্ডত 

কবিয়াছে। উদ্াব আকাঁশ-তলে গঙ্গা, যমুনা, সবন্বতী, পল্ম!, আব্রেয়ী, তিস্তা, 

কবতোয়। এবং মেঘনাব বিশাল বক্ষে তবী ভাসাইয়! বাঙ্গালী বিম্ময়ে আগ্গুত 
হইয়াছে । কোন বন্তব সুবিধুল রূপ দেখিয়াই মানুষের মনে অগ্রীব তুমার, 
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অর্থাৎ বিশালত্বের আভাম জাগিয়া উঠে। পদ্মা; গঙ্গা, যমুনা, ব্র্মপুত্রের 

তীরে দীড়াইয়। বাঙ্গালী দেখিয়াছে--মাঁথার উপবে গভীব নীলাকাশ, যতদূর 
দুটি যায় সম্মূণে রজতগুভ্র তরজ তাহাব পব দিগন্ত বিশাল সবুজ ক্ষেত্র 

তাহাতে বিরাম নাই, বিচ্ছেদ নাই-কেবাঁরে বহুদুরে যাইয়া আবাশের 
সহিত মিশিয়াছে । এই বিশাল প্রশর্ষের অধীশ্বর বলিয়াই আঁবালবৃদ্ধবনিত! 

উন্নত, অনুন্নত বাঙ্গালীর পক্ষে ঈখ্ববেব রূপ বল্পনা করা বঠিন হয নাই। 
1105619190 ( 'অতীন্ট্রিষবা্দ) বার্থালীর মজ্জাগত । দুরূহ শ্যামানজীতের 

নিগৃচ ভাব স্ল বাঙ্গালীই বুঝে । কবি মনোভাব সম্পন্ধ বলিয়াই বাঙালীর 

কাছে বৈষ্ণব পদাবলী স্বর্গীয় । 
বাংলাৰ নদ-নদী দেশকে বাণিজ্য-সম্পদ্দে সমুদ্ধ কবিয়াছে। ন্দীপথে 

শত সহন্র জলযান দেশেব পণ্য একস্থান হইতে ্ানান্ববিত কবে। প্রাচীনকালে 

যখন বেলপথেব প্রচলন হষ নাই তখন বাঁংপাঁন এক সীমান্ত হইতে 'অপব 

সীমান্ত অবধি পণীদ্রবা নদীপথেই বহন কলা হতহত। বাংলার নদী বিদেশের 

সহিত বালাব বাণিজ্যে পথও স্থগম বরিয। দিয়াছে । কুনিক্ষেএ্রে নদীশুলিব 

দান 'অপবিমেয়। ইহাদেব কলা'ণে বা'্লাব ভুমি সবস। মুল! ধলিয়াই 

বহ্গহ্মি সুফল। এবং শন্তশ্ণমল।। প্রতি বর্ষেণ প্ু।বনে বাংলার ভগিতে থে 

পলিম।টিব আববণ গড়ে ধ্ষ বর্ষ ধবি্যা তাহা স্ুবিপুল জনতাব অন্ন"বন্ত্বের 

সংগ্থান কবিগা দেয়। বাংলার অর্থ নৈচিক ঙেত্রে ধীববেব দানও স|মান্ত 

নয়। ধীবর,। কৃষক এবং শিল্পী। ই্ারাই হইল বা"লাঁব মেকুদ্গু। দেশের 

অগণিত নদ-নদী গুলিই বহুশতাব্দী ধবিরা ধীক্কুলকে প্রতিপাণন কবিভেছে 

যে দেখে নদী নাই, £স দেশ শ্রু্ীন। বাণ্লাব শদী দেশকে যেমন স্মুদ্ি 

দিয়াছে তেমনি ইহাকে দিয়াছে রূপ। আকিয়া বাকিয়া ঘন 'অবণ্যেব মাঝে 

পথ করিয়। লইয়৷ নদী নান! স্থানে নান। দৃশ্টের সৃষ্টি কবিয়ছে। সেরূপ 

বৃক্ষলতাঁব অন্তবালে কোথাও গম্ভীব, অপধ্চিতেব মনে তাহা এন] জাগাইয! 
তোলে। কোথাও উন্মুক্ত গ্রান্তর ভেদ কব্যি। ভাই] 'অবিবাম গতিতে ছুটিয়! 

চলিয়াছে দেখানে ধীড়াইয়া থাকিলে মন উদাস হই থায়। বাতাসে নদীব 

জল বিষ্ বিঘ্ করিয়! কাঁপে, নদীর চবে কাশবন ছুলিয়া উঠে_উদ্াসী পথিক 

অপলক নয়নে চাহিধা আ.্মবিশ্বত হইয়া যায়। 
' নৌকা বাহিয়! নদীর উৎসমুথে উক্তাইয়। গেলে আরও অনেক কিছু দেখা 



৪9 বঙ্গভারতী 

যাধ। অধিকাংশ নদীরই উভয় পার্থে মাহুষের বদতি। নধধীর উপরেই 
তাহাদের ঘর-দুধার, খামাব-গোল|। গ্রাম্যবধূ নদী হইতেই কলমী ভরিয়া 
জল লইদ্া৷ যাঁয়। “বুক ভব মধু বঙ্গের বধু"্র কলনী কক্ষের রূপটি প্রায় নদী- 
কূলেই চক্ষে পড়ে। গ্রামেব শিগুগুলি ছাগল, ভেড়া, বাছুর লইয়া নদীর তীরে 
ছুটাছুটি কবিয়! বেড়ায়। বুদ্ধবা মাঝে মাঁঝে হুক] হাতে নদীব কূলে বসিয়া 

খোস্গল্প কবেন। নদী হইতে কিছু দুরে গাছপালাব অন্তরালে মাঝে মাঝে জীর্ণ 
দেবমন্দিব জাঁগিয়! উঠে । একদা এই মন্দিব কত শত জনতাব কোলাহলে মুখর 

থাব্ত--অধিঠিত দেবতাব পদতলে লক্ষশভ পুজারী আসিয়। অধ্থয ঢালিয়া 
দি*_ আজ সে দেবতাও নাই, পুজাবীবা'ও বোধ কি জীবনের ভালমন্দের 

হিমাব নিকাশ করিবাব নিমিত্ত অন্য কোখাও সবিয়া গিযাঁছে। 

'অপবাহেব নদীদৃ্টা 'সাবও স্থন্দন। দিবসের কৌলাহল থাঁমিয়! আসে। 

একট। সুদীর্ঘ নিশ্বাস যেন নদীর বনস্থল মথিত কবিয়া ধীবে ধীবে বাতাসে 

ছড়াইয| যায়! এইপাব তাহাব ক্ব্যেব পলা ফুবাইল। মাল বোঝাই নৌকার 
চলাল আগামী সকালে মত সমাঞ্চ হইযাহে। যে ছ-একটি গ্রাম্যবধূ মাঝে 

মানে কলস রিয়া গল লইয়া য্ইতেছে, তাঁহাঁদেবও প্রয়োজন শেষ হইল 

বলিয়া! । ক্রমে নুর্ধ ডুবিয়। নদীব জল কালে! বিন হইয়া! উঠে। অবশেষে 

সেই খিবাট এগ্নিগে'লকটিও ধীবে ধীবে বৃক্ষলতাঁব 'আডালে সবিয়া যায। সন্ধ্য| 

নামিয়া আসে। নদীব চতুর্দিকে একটা বিবাট প্রশান্তি প্রকৃতি যেন রুদ্ধ- 
নিশ্বানে ধ্যানে বসিয়াছেন। অনুবে দেবালয হইে শঙ্খ-ঘণ্টা-কাসবের পবিত্র 
কলঠান ভাসিয়। আসে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লন নদীতীবে বাধ! নৌকাগুলির অস্তিত্ব 
জানাইয়! দেয়। ধীববেব! মৌফাব বাহিবে বঙিয়। বাউল স্থুরে গান গাহিতে 
থাকে। কুটিবেব আলোকে নদীবক্ষ বল্মন্ করে। 

নদীতীরে বাংলার এই থে দৃশ্য, ইহাই তাহাধ নিম্ব গ্রতিকৃতি। কত নূদদন 
ধরণের কত শহব গড়িয়া! উঠিল, কালক্রমে তাছাদেব ধ্বংসন্তুপে পুনবায় নূতন 

নগর সি হইয়াছে। কিন্তু বাংলার এই রূপের আব পরিবর্তন নাই। ইহ! 
চিবস্তন। বাংলার নদনদী খাংলাব ভূমিকে এই রূপ দিয়াছিল-_দেশে নদনদী 
যতদিন থাকিবে এই রূপেরও ততদিন লমাণ্ডি ঘটিবে না। 0০৫ 1809 
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মিলে বাংলার নদীপথেব ভ্রমণের দাবা । 
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বাংলার নদ-নদী বাংলার সর্বোৎকষ্টের সাধিক। কিন্তু এই নদীগুলিই 
প্রতিবর্ষে প্রাবন, ম্যালেরিয়া! গ্রভৃতি দ্বাবা তাহাকে চরম হূর্গতির পথে টানিয়! 

আনে। বর্ষ। সমাগমে নদীতে আঁসে প্রবল বন্া-_-গ্রামের পর গ্রাম এই 
জলপ্রবাহে ভামিয়া যাঁয়। সৌভাগ্যক্রমে সেদিকে আমর! দৃষ্টি দিয়াছি। 
দামোদর মযুবাক্ষী প্রভৃতি নদীর জল সঞ্চিত রাখিবার জন্ত বড বড় বাধ নিমিত 

হুইয়াছে। তাহাতে শুধু যে নন্তাব হাত হইতে উদ্ধার পাঁইব তাহা নয়, 

অনাবুষ্টির জন্য যে সব অঞ্চলে চাষ্বস ভাল হইত ন1 এই সঞ্চিত জলে তাহাদের 
কৃষিকার্ষেব স্থধিধা হইবে । এই সঞ্চিত জলরাশি হইতে ষে জলজ বিদ্যুৎ উৎপন্ন 

হইবে দেশেব শিল্প সমৃদ্ধি বর্ধনে তাহ!ব মুল্য হইবে অপবিমেয় । 

একথ! হ্বীকার কবিত্বেই হইবে, নদী বাংলার প্র।ণমান। বাঙ্গালীর 

অন্থুদয হইতে 'আঁবস্ত কবিয়া আড অখধি নদ-নদী গুলি জননীব মত অ্িন্তবসে 

জাতিকে 'অতিবিক্ত কাযা চলিঃাছে। দদীগুলিৰ স-ককাব হউক-বাঙ্গালীব 

বেগ, পোক, নৈবাশ্ত মন্ত্রষলে অস্ত হ"য়] যাইবে । যে পোশষ্ট্য তিন শতাবী 

পূর্বেও ধা্গালীব শ্বাওস্ত্য বিধ'ন কাব) ছুদ্দিদেৰ ""বসানে তাহ।ও পুনবায় 

আত্মপ্রকাশ খবিপে। 

মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী সমাজ 
ধনসম্পদেব অন্তপাতে প্রত্যেক দেশেই সাধাবণতঃ তিন শ্রেণীর মাম্ৃষ 

দেখিতে পাওয়া যায়--ধনী, মধ্যবিত্ত, দবিদ্র বা শ্রমিক। বাংলাদেশেও এই 

প্রকাব বিভাগ রহিয়াছে । এইক্সপ বিভাগ কৃত্রিম নয় অর্থাৎ কোন মানুষ চেষ্টা 

চরিত্র করিয়। এই ধবণেব শ্রেণী বিশাগের স্বষ্টি কবে নাই। ধন।ধিকারের 

পরিমাণে ইহা সমাদর মধ্যে ' আপনিই গড়িযা। উঠযাছে। 

এই ভিন শ্রেণীর মধ্যে বিশেষ * করিয়া বাঙ্গালাদেশে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর 

কতকগুলি বৈশিষ্টা আপনিই ধরা পডে। প্রথম বৈশিষ্ট্য এই যে, উচ্চশ্রেশীর ব1 

ধনীসম্প্রদায়ের অপেক্ষ! মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় ধনবলে ম্থেষ্ট ন্যুন হইলেও, এই দুইটি 
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সম্প্রগায়ের মধ্যে সংস্কতিগত পার্থক্য বিশেষ কিছুই নাই । উচ্চ-চিন্ত1 জ্ঞানবিজ্ঞংনের 
চর্চার দিক দিয়! বাংলাদেশে এই মধ্যবিভ্ত সম্প্রদায়ই অগ্রণী। বাঙ্গালাদেশে 

স্থুশিক্ষিতেব সংখ্যা এই সম্প্রদায়ের মধ্যেই সর্বধিক। বি্তীয়তঃ মধ্যবিত্ত সমাজ 

উচ্চশ্রেণীর ন্যায় সামাজিক জীবনযাত্রার সৌষ্ঠব ও শ্বাচ্ছন্য রক্ষা! কবিতে গিয়! 

সর্বদাই বিপন্ধ । আঁমাদেব দেপে উচ্চশ্রেণী ও মধ্যবিভ্তজেণীব মধ্যে অর্থনৈতিক 

ব্যবধান যথেষ্ট থাকিলেও সামাজিক ব্যবধান বিশেষ কিছুই নাই। মধ্যবিভ্দদেরও 

আভিজাত্য আছে। অনেক নধ্যবিভ গৃহন্ছই ধনবানের আতীয। একগালে 

বাহার! ধনবান ছিলেন, ভাহাবাই হয়ত কালক্রমে দবিদ্র হইয়। গিয়।ছেন , হয়ত 

গোঠীসংখ্য। বুদ্ধি হওয়ায় সম্পত্তি বুধ বিশুক্তি হৃহযা গিয়াছে ১ হয়ত তাহাদেবই 

এক অংশীদাব অগগ্র-সম্পত্তি-গোৌধবে এখনও ধনবান্। আব, মহাবাদ বল্লাল 

সেন প্রবন্তিত কৌলীন্ত প্রথ! অন্থদাবে অনেকে দবিদ্র হইয়াও কুলীন। এই 

কৌলীন্ত গৌববে মধ্যবিস্ত শ্রেণীব সহি ধনবানের বৈবাহিক মন্বন্ধ স্থাপিত 
হওয়াব পক্ষে কেন বাঁধ নাই । ধবং বিগত শভান্বীতে কৌলান্ত প্রগাব এতহ 

গৌবব বাঙ্গালী সমাজে দেখ! গিয়াছে থে অলে চ ধনশালী জমিদার নিঃস্ব, এসন 

কি মুর্খ কুলীন সন্ত।নকে কন্তাদান কবিবান ভন্ধ লালায়িত ঠইযাছেন 

এই সমশ্ত কা,ণ মধ্যধিন্ত শ্রেণীর মঞ্চ বাঙ্গাণী সমাজে ধনবানে 

অর্থনৈতিক ব্যবপ।ন থাকিলেও সাশাজিক বাখধান বিশেষ বিছুই নাই। ই 
অবিমিশ্র সুখেব হয নাই । ম্ণাবিভ সমােব গীণনযাত্রঃস এইজহু সর্বদাই একট! 

বিক্ষোভ ও অভপ্িব ছাঁয। পড়িগ। কহিগ্গাছে | বিশেষত: বর্তমান শঙাম্মীতে 

সামাজিক জীবনযাত্র। একটু বেশীষাশ্রায় উপ করণব$ল হগযাঁতে মধাবিত্তের সংসাব 

ধনবানেব 'অন্কবণেব ধাক। জাঁমলাইতে গিয়া সখদাহি বিশ্রহ হইয। পড়িতেছে। 

যোটের উপর একটা অশান্তিকব অনস্থাখ হুট হইয়াছে । 

অর্থনৈতিক দিক দিয়। মধ্যবিস্ত সম্প্রদায় আঙ ধিশেষ বিপন্ন। জাতীয় 

ধনহৃগ্রির ধ্যাপারে তাহাব প্রহাক্ষ সম্পর্ক খুবই অন্ন; পরোক্ষভাবে নিতাস্ত 

উপেক্ষিত সহায়ক হিসাবে তাহাঁব যাহা কিছু উপযে।গিত1। বাঙ্গালা মূলতঃ 

রুষি প্রধান দেশ। কিন্ধু মধ্যখিত্ত সম্প্রদায় তাাব সামাজিক বিশেষ অবস্থাটির 

জন! সোজাসুজি লাঙ্গল ধরিয়া কৃষিকর্ম কাবতে অপমান বোধ কবে। অনেকের 

কিছু কিছু চাষ-বাসেব উপযোগী জমি জায়গ! অবশ্ত আছে। কিন্তু উহ্বাব চাষের 
জন্ত তাহাকে শ্রমিক শ্রেণীব মুখাপেক্ষী হইতে হয়। শ্রমিকবাও অন্ত কোন 
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উপায় থাকিলে পবের জমি চাষ কর! লাভজনক বিবেচনা করে না। ফলতঃ 

শ্রমিকের দ্বার! জমি চাঁষ কবাইয়া লওয়াঁব তিক্ত অভিজ্ঞতা ষাঁহাদের একবার 

হইয়াছে, তাহাদের অধিকাঁংশই সুবিধা পাইলে অন্ততর জীবিকার সন্ধান কবে। 

এইরূপে অধিকাংশ বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত ক্ষেত্রত্বামীই নিজের জমি-জায়গ! প্রগাবিলি 

করিয়া, অথবা ভাগীদার শ্রমিকগশেব ককশীর উপব উহ ছাড়িয়! দিয়া শহরে 

গিয়া! চাকুবি বাকুবিব দ্বাব1 জীবিকানির্াছ করিতেছেন । ফলে, অনেকের 

সহিত কাগজে কলমে কৃবিক্ষেত্রেব সম্বন্ধ থাকিলেও, হাতে কলমে নাই। 

বাঙ্গালার কৃষিজাত সম্পদ উৎপাদনেব ব্যাপাব হইতে এইভাবে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় 

ধীবে ধীবে দুরে সবিয়। পড়িতেছে। 

চাকুি-ব।কবিব ক্ষেত্রেও বাঙ্গালী মধাবিস্তেব ছুর্গতি কিছুমাঞ্র কমে নাই। 

সরকাবী চাঁকুবিব সংখ্যা নিতান্ত সীমাবদ্ধ। আধুনিক কালে নানাবিধ শিল্প 
প্রতিষ্ঠান গডিয়। উঠিতেহে। টিনা প্রধানতঃ ধনবান্দেব হষ্টি, মধ্যবিত্ত ও ধরিদ্র- 

শ্রেণী ধনশালীধেব ধনরৃদ্ধিব দনুই সেখানে নিশ্ুক্ত । নিতান্ত বাচিয়া থাকিবার 

মত বেন (1)5]78; ঘ9:০১) মত্র তাহাদের দেওয়া হয়। বস্থত;ঃ আরও 

ব্যাপক হিত্তিব উপব প্রতিষ্িত ন| হইপে 'অর্!হ ধনখানেব নিজস্ব সম্পত্তি না 

হইয়া! বনুঞনের দাঁধারণ প্রতিষ্ঠান না হইলে, এইলব শিল্প প্রতিষ্ঠানে দবিদ্র বা 

মধ্যখিন্ত শ্রেণীব কোন উন্নহিব সম্ভাবন| নাই । আশাব কথা, অনেক শিল্প" 

প্রতিষ্ঠঠানেব ভব সবকাব নিজ হাতে গ্রহণ কবিতেছেন। 

স্থতব।' মা্দ মধ্যবিভ্ত বাঞালী সমাজে শোচনীয় হুর্গতি। তাঁহাঁঝ! শ্রমিক 

নয়, কিন্ত ভাহাদেখ অধিকাংশই শ্রমিকেব অপেক্ষ। দবিদ্র । তাহাদের কষ্টার্জিত 

অর্থ, বেনীৰ ভাগই তাহাদেব সামজিক ঠাট বজায় বাখিবাব জন্য ব্যয়িত হইয়! 

যায়। সমাজে তাহারাঁও ভদ্রলোক ; এই ভদ্রলোকত্ব রক্ষা! করিতে ধাইয় 

পোশাক পবিচ্ছদে তৈজসপত্রে যাহ। তাহাব ব্যয় করিতে হয়, ক্ষুধার সময় উদরকে 

শাস্ত কবিতে ততটা! ব্যয় কবিপাঁব সামর্থ্য তাভাব থাকে না। তাহার চক্ষু 

কোটরাগত, শবীর শীর্ণ, মুখ চিগ্তাক্তিষ্ট । কন্তাব বিবাহে, পিতৃশ্রাদ্ধে তাহাকে 

সাধ্যতীত খবচ করিতে হয়। অধিকাংশ মধ্যবিত্তেরই দেশেব সাধারণ অবস্থাও 

অতিকষ্টে দিন চলে , খুব কম লোকেবই হাতে কিছু জম! থাকে । 

দেশে এখনও দৈনন্দিন প্রয়োজনের দ্রব্যাদি এখনও যেরূপ মহার্থ তাহাতে 
সধ্যবিত্ত শ্রেণীই সর্বাধিক পীড়িত হইতেছে । কেরাণী, শিক্ষক প্রভৃতি যাহাদের 
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বর্তমান সময়ের প্রব্যমূল্যবৃদ্ধি অনুপাতে আয় বৃদ্ধি হয় নাই, তাহাদের দিন কি- 
ভাবে চলিতেছে তাহ! ভাবিয়া দেখিবাব বিষয়। 

মনে হয়, মধ্যবিত্তের ভাবিবাব দিন আসিয়াছে । বাঙ্গালীর সংস্কৃতি 

গঠনের ইতিহাসে মধ্যবিত্দের দান অসামান্য । ইহাদের মধ্যে বাঙ্গালাদেশের 

নিজস্ব প্রতিভ। যুগে যুগে বিকাশলাভ কবিয়াছে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের চা, সুকুমার 

কথাশিল্লের সাধনা, স্বদেশে জন্ত আত্মাবলোপ, ইহ। বিশেষ করিয়া বাঙ্গালী 

মধ্যবিভ্রদেরই কীি। এই দীনহীন, ক্ষীণকা ঘ, কান্ত-আন্ত অগণিত নব-নারী 

এই ছুদিনেও বাঞ্জালাব বিশ্ব-খিগ্ঠালয, বাঙ্গালাব শিক্প-সাঁধনা, বাজনৈতিক, 

পারমাথিক, সর্বপ্রকার কাঠিকে বাঁচ।ইয়! বাখিষাছে। ইহাবাই ক্ষীণ হস্তে ছিন্ন 

পতাঁক৷ উচ্চে তুলিষ| ধবিয়াছে। ইহাদেব বাচাও। 
ভুত রজত তর 

একাননবতাঁ পরিবার 
[হুচন।ইহাপ উপযোগিতা উহার জংক্ষিত্তর ভতিহাস-ইহাঁর অঙগবিশ!- উউগাগীষ 

সমাজে ইহার অভাব--হাহাতি ইডবোগাযবের প্রা সবি 1-উপসংহার | 

ভারতপর্ষেব ৪ ইউক্[পেব জীবনঘাত্রাব মধ্যে তুলনামূলক আঁলোঁ৮না কবিতে 

গেলে, একটি বস্ত সর্বাগ্রেই চোখে পডে-_ইহ! একান্নবতী পবিবার। 'ভাবতবর্ষে 

ইহ! আছে--আতউ প্রাচীনকাল হইতেই 'আাছে। আব ইউরোপে ইহ! নাই 

বলিলেই হয়। 

মিলনেব মধ্যে একট! আনন্দ আছেই। ইহ কেহ কখনও অস্বীকার 

কবিতে পারে না। ভাইয়েব সঙ্গে ভাই, মাষেব সঙ্গে ছেলে, যতই মিলিয়! 

নিশিয়। থাকে ততই যেন জীবন স্থথময় হইয়। উঠে । খাহাদের সঙ্গে বক্তের 

সম্বন্ধ রহিয়াছে, নহুদিনেধ নান! সুখ-ছুঃখেব স্বৃতি ও সহানুভূতি যাহাদিগকে 

একটি সাধাবগ বন্ধনে নিতান্ত স্বাভাবিকভাবে একন্র সংঘবদ্ধ করিয়াছে, তাহাব! 

চিরদিন মিলিত জীবন্যপন ককক, ইহ বাঞ্ছনীয়। ভারতবর্ষে এই প্রথা 

বন্দিন হই্হই চলিয়া আমিতেছে। শুধু প্রাচীন ভারতেই নয়, পৃথিবীর 



একাক্নবর্তী পরিবার ৯৫ 

প্রায় সর্বত্রই সভ্যতার আঁদিম অবস্থায় মানুষ এইরূপ সশ্মিলিত জীবনযাপন 
করিত। একটি গোঠীপতিব অধীনে এক বংশের বহুসংখ্যক লোক একজ্র বাস 

করিত। এ কুল-নায়ক ব! গোীপতির আজ্জঞাহুক্রমেই পরিবারের প্রতোকেই 

কার্য করিতেন। যিনি যাহ উপার্জন কবিতেন সমস্তই আনিয়। কুলন্বামীব হস্তে 

দিতেন। তিনি নিজেব ইচ্ছ| ও বিবেচন। অঙ্ুসাবে উহ! পরিবাবেব স্বাচ্ছন্দ্যেব 

জন্য ব্যয় করিতেন। এইক্প সাষার্জিক ব্যবস্থাকে ইংরাজীতে 78৮157019) 

৪8690, বলা হইয়া থাকে। ভারতবর্ষে এখনও যে একান্সবর্তী পরিবাবের 

প্রথাটি প্রচলিত আছে, উহাকে সেই হ্প্রাচীন 78071009] ৪৪১০০-এরই 

জেব বলিয়! মনে করা যায়। 

এই গ্রকাপ্ন ব্যবস্থার শ্কবিধাও যেমন 'আাছে, তেমনই আবাব অন্তবিধাও 

যথেষ্ট আছে। একান্নবর্তী পবিবাবেব আদর্শটি শ্বার্থশূন্ঠ উদাবতার উপর 
প্রতিষিত। এই উদ্ণাব ভাবটিব ঘতই অন্ভাব হইতেছে, একান্ববঠী পরিবাবও 

ততথানি অশান্তিময় হইয! উঠিভেছে। এই প্রকাব উদার ও স্ুমাজিত মনোভাব 

উচ্চপ্তবেব শিক্ষা ও সংস্কতি না হইলে জম্মিতে পাবে না। কিন্তু আমাদের 

বর্তমান সামাদিক জীন এই প্রকাব উচ্চ মাঁধশ হইজে বিচ্যুত হইয়।ছে। ঝাঁজেই 
মাজবগুলিও ভিতবে ভিতবে অতিমাত্র শ্বাথ-সবন্ব ও অনুদান হহ্যা উঠিয়াছে। 

এইরূপ মনোবুন্ভি-সম্পর লোক লইয়া যখন একা ব্রবতা পরিবাব গঠিত হয়ঃ তখন 

তাহ নানাধিধ পারিখাখিক 'অশান্তিব আকব হইয়। উঠে, চাবিদ্ধকেই সাংমার 

অভাব লক্ষিত হয । পবিবাবস্থ বছমংখ্যক লোকেব মধ্যে হযত মাত কয়েকঞনই 

উপার্জনক্ষম । তাহাব। যখ পাধ্য ৮্ই| কিয়। এবাগগগাব কবিতেছে। কিঞ্ক সেই 

কষ্টার্জিত মর্থ আব সকলেই 'অলম ও 'মকমণা হয়! উপভে।গ কবিঙেছে। 

তাহার! এইক্ধপে কিছুমাত্র কাঁঞ ন। কবিয়ও স্বচ্ছন্দে দিন কাটাইবাব সুঘোগ 

পাইতেছে বলিয়াই তাহাদেব মধ্যে কমশক্তিব সম্যক ক্ফষুবণ হইতেছে না, 

কর্মক্ষেত্রে নামিয়! সাধ্যমত উপার্জনেব ক্লেশ তাহাবা স্বীকাব কবিতে চাহিতেছে 

না। এইরূপ সাম্যেব মভাবেব ফলেই পবিণামে বিদ্বোহ জগ্মল।ভ কাখতেছে। 

ধিনি উপায় কবেন, তিনি ক্রমেই এই একান্নবা পবিখাবে বৃহৎ ভার হহতে 
নিষ্কৃতি লাভ করিতে চাঁহিতেছেন। 

যেখানে পবিবাবহ ব্যক্তিগণেখ মধো কোনরূপ মসম্থোন দল্সিষা গিয়াছে, 

সেকঈপ ক্ষেতে পৃথগন্জ হওযাই যুক্তিযুক্ত । নচঠেঙ সেই বুঃৎ পবিবাবেব অঞ্ভু্তি 



৯৬ বঙ্গভারতী 

ব্যক্তিগণের মধ্যে বিদ্বেষভাব ক্রমেই বাড়িয়া! যাইতে থাকে। স্ত্রীলৌকেরাই 
এই বিকোধ-বিস্তারের সর্বপ্রধান অস্ত্র বলিয়া কথিত হন। ক্রমে সমর্থ ও 

অসমর্থের মধ্যে জীবনযাত্রাব একট। পার্থক্য একান্নবর্তী পরিবারের মধ্যেই 
বেশ ম্পইকপে লক্ষিত হইতে থাকে । ইহ1 অসমর্থেব পক্ষে গ্লানিজনক ও 

অপমানকর। অসমর্থ ব্যক্তি ষদি অস্বীকার কবিয়াও সেই পরিবাবের মধ্যে 

থাকিতে চান, তবে উহ্বাব ম্বভাবিক প্রেমকে স্গ্রতিষ্ঠিত রাখ! যায় না । এরূপ 
অবস্থায় পৃথগন্জ হইলেই ববং পরম্পবেব মধ্যে কতটা সম্প্রীতি রক্ষা 
পাতে পারে। 

ইউবোপীগ্ন সমাজে একান্নৰতী পবিবাঁবের প্রথা নাই বলিলেই চলে। 

পারিবারিক বন্ধনেব এই শৈথিল্যেব উপকাবিতা থে নাই, তাহ1 বল যাষ না। 

সেখানে পিতা-পুত্র, ভাই-বোন খুডা-জেঠ। কেহ কাহারও অংপক্ষ। রাখে না। 

সকলেই নিজেব পায়ে দীডাইঙে অভ্যাস কবে। ইহাঁরই ফলে দেখা যায়, 
ইউবোপীয় সমাঞ্জে স্বাবলম্বন গ্রবু শুট মতি প্রবল। প্রত্যেকেই নিবস্কুশভাঁবে 

নিজের ক্ষমতার বিকাশ কাঁববাণ সুযোগ পায় এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ 

রূতিত্বেব সম্পূর্ণ শ্ুধিধা উপভোগ কবিতে পাবে। কেহ কাহাবও গল গ্রছ 
হইয়] থাকিতে চায় না,থা কঙে পাও না । প্রত্যেকেই নিজ নিঙ্গ পরিশ্রমের 

ফল নিগ্জেই আত্মপাৎ কবিতে চায়। তাই নিজেব শক্তি ও সামর্থেব সম্পূর্ণ 

বিকাশ কবিবাঁব ভন্ তাঁহাদের জাগ্রহও স্বভাঁবতঃ খুব বুদ্ধি পাষ। পারিবারিক 

বন্ধন স্বার্থ-কলুধ্তি হইতে পাবে না বলিয়াই তাহাদের সম'জে আত্মীয়-শ্বজনের 
মধ্যে যেটুকু সম্প্রীতি থাকে, আমাদেব দেশে পারিবাঁবিক স্বার্থের সংঘর্ষে অনেক 
ক্ষেত্রেই সেটুকু দেখিতে পাওয়া যায় ন|। 

ন্থতবাং দেখ। যাইতেছে যে, যদিও একট। প্রেমময় আদর্শকে ভিত্তি করিয়। 

আমাদেব সমাজের একান্নবতাঁ পরিবারের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, তবু কার্ধতঃ 

ইহাতে “ছিতে বিপবীত” হইয়াছে, মিলনেব সহায়ক হইবার পবিবর্তে ইহা 

মিলনকে আরও অজস্তভব কবিয়া তুলিয়াছে,_মাহুষের স্বাভাবিক উর্দারতাঁকে 

পীড়িত করিয়া উহাকে বিমুখ করিয়া তুলিয়াছে। তাই আজকাল একানবর্তী 
পরিবারের প্রথা যে স্বতঃই লুপ্ত হইতেছে, ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিবাব 
কিছুই নাই। 



কৃষির উন্নতি 
শুধু বাংলাদেশে বলিয়া নয়, জগতের সব দেশেই কৃষি এবং কৃষকেব প্রয়োজন 

'পব সকল প্রয়োজন অপেক্ষা! অধিক। যে দেশে স্বভাবজাত দ্রব্যের প্রাচুর্য 

নাই, উদব পৃ্ণেব নিমমত্ত তাহাবে পরমুখাপেক্ষী হইষ। থাকিতে হয। ইহার পর 

যেদ্েশেব শতকবা আনী জন রুষক এবং পঁচানব্ৰই জন পল্লীবাসী, কষিই যে 

(েশেব মধিবাসীন একমাত্র আশ্রয়স্থল ইঠ1 জ্যামিতিক শ্বতঃসিদ্ধেব মতই স্পষ্ট। 

বাঁবিপাঁতেব হাঁবতমা হইলে যে বসব ফসলেব অবনন্ি ঘটে সে বসব ইহা 

দুদশাব সীম] থাকে ন|। 

অতএব $ঁষিব উন্নতিব উপবেই বাংলাব উন্নত নিব কবে। কিন্তু এই 

যাহাদেন বুকেব বন্ত নিউ-ডাইয়! জাতিব আছার্ধ উৎপন্ন হয়, তাহাদেব লীবন 

অনুসদ্ধান কৰিলে দেখা যাইবে ইহাব। যেমনি অসহায়, তেমনি 'ন্জ। ইহার! 

দ'বদ্র, সুক, সংখ্যায় অগণিত। দেশের শ্ুখ-ঃখ নিতর কবে ইহাদেরই 

উপবে , 'অথ5 দেশেব সর্বপ্রকার ধশ্বর্য »ইতে ইহাঁবা বঞ্চিত। ইহাবা নিবক্ষৰ 

--জগতৎ সম্বন্ধে ইহাদের ধাবণ। পেৌোযাব মত অস্পষ্ট। নিজেদের মূল্য সদ্বন্ধে 

উঠাদেব অজ্ঞত। অলপীম। জম্ম-জন্ম' ৯ স্থকৃতির ফলে ইহাদের কেহ যদি শহবে 

আসে, ইহাব বিচিত্র অট্টালিকা এব" ততোধিক বিচিত্র ম।গ্নষেব দিকে সে বিন্মষে 

চাঁছিয। থাকে, অবশেষে নানা প্রকাবে লাঞ্ছত £ইয়। গৃহে কিরিযা যায । দেশের 

মেব্দওড হইল ইহাবা-যাহাদেব ললাট নিষিক্ত ঘম-বিন্দুতে ভূমি উর্বরা হষ, 
অথচ ইহাদেবই জীবনযাত্রাব ইতিহাস জাতীয় জীবনের এক দ্বদ্তি মর্মস্ত 

কাহিনী। দাবিদ্রেব কথ|ই সর্বাগ্রে ধব! যাঁক। একথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে ষে 

বাংলাব কৃষক নিরন্ন। খেয়ালী প্রকৃতিব আমীর্বাদে ইহারা কোন কোন বৎসর 

গ্রচুব শন্ত পায় কিন্ত সেই ধৎসনং উতৎসবাদিতে সর্বন্ব ব্যয় কবিয়] নিঃক্স হয়, 
আর যে বসর বিধাতাব অভিশাপে বখাসময়ে প্রসেছনাগরব্ধপ বৃষ্টিপাত হয় ন| 

অথব! 'অতিবুষ্টি হইয়! জমিজমা ডুবিয়া। যায়,*বন্। নামিয়া ঘববাডা তাসাইয়। লইয়। 
যায় মে বসব গৃহহার। অনহীন কৃষকঞুল অনখনে, 'অর্ধাশনে কায়ক্লেশে দিনপাত 

কবিয়া! জীবনের শেষ দিনটির প্রতীক্ষা করে। 



৯৮ বঙ্গভারতী 

কিন্ত তিলে তিলে মৃত্যুকে বরণ করিয়া লওয়! সহজ নয়। মরিব বলিলেই 

যদি মানুষ মবিতে পারিত, তবে তাহার জীবনের পনেব আনা দুঃখেবই সমাধান 

হুইয়া যাইত। ক্ষুধার্ত ষক প্রাণ বাচাইবার জন্ত শেষ কপর্দকটিও ব্যয় করে, 

অবশেষে সে আশাও যখন বিলুপ্ত হয় তখন শাজদেছে কম্পবর্ষে হতভাগ্য কৃষক 

পল্ী গ্রামের মহাজনের নিকট হস্ত প্রসাবিত কবে। সর্বনাশেব শেষ সীমায় 

উপনীত হইয়া তাহার আশু প্রতিকাবেব নিমিত্ত মানুষ ব্যাকুল হইয়। উঠে। সব 

কিছু প্রতিশ্রুতি দিতেই তখন সে প্রস্তত। বক্তশোষক পল্লীমহাঞ্জন কৃষকের এই 

চরম হূর্বলতার স্থযোগ গ্রহণ করে। মুদেব হাব উত্তবোত্তব বাড়িয়। চলে এবং 

তাহাবই অসম্ভব চাহিদা! মিটাইতে গিয়া বাংলাব কৃষক আত্ম বিনর্জন দেয়, 

তথাপি খণ তাহাকে ছাডিতে চায় না; নাবিক সিন্ববাদেব স্বন্ধারঃ দৈত্যেব 

মত ইহ! অবিবাম তাহাব উপব চাপয়। থাকে। অনভিজ্ঞ যুবক কৃষক যখন 

পিতৃপিতামহের বহুযত্বে গঠিত সংসাবের ভাব মাথায় তুলিয়! লয়, তখন তাহাব 

চক্ষে অন্ধকাব নামে । সংসাবে সর্ব অশান্তব আববণ ভেদ কবিয়! এই বস্তটিই 

তাহাব সম্মুখে স্পষ্ট হঈযা উঠে ষে, বিশ্বগ্রাসী মহাঞ্জন বিরাট ই। মেলিয়! ঈাডাইয়া 

আছে, জীবনেব শেষ সঞ্চয়টিও তাহাবহ অতলম্পশী গহ্ববে প্রবেশ কবিবে। 

মুক্তিব সর্বপ্রকার আশ] সে বিশ্ব হয় এবং অভাব আপিলে পুনগায় খণ কবিষ! 

ধ্থাকাঁলে পরথতী বংশধবের হাতে খণনুদ্ধ সমগ্র সংসাবেব বোঝাট। নিংখবে। 

চাপাইয়া দিয়! পবলোঁকেব পথে পাড়ি জমায়। 

ইহার পব স্বাস্থ্য । স্বাস্থ্যই জা ঠীষ সম্পদের মূল, কিন্ধ খাহাঁবা জাত:য় সম্পদ 

স্ষ্ট করিবে বাংলাব সেই কৃষককুল ভগ্রন্থাপ্্য । প্রতি বৎসর বিবিধ মহামাবীব 

গ্রাথল্য বাড়িয! চলিয়াছে, ইহার ফলে সহস্র সহস্র কৰক অকালে আত্মবিসর্জন 

করে। বোগে ইহাদের ওুধধ মিলে না। তাহার] অকালে প্রাণত্যাগ করে। 

আববাহাবা মৃত্যুর হাত হইতে প্রাণপণ শক্তিতে নিজেদের বীঁচাইয়া রাখিয়াছে 

তাহাবাও হীন, বিকলাঙ্গ এবং জীবন্মুত। 

তথাপি বাঙালা কুষক সাহসী এবং শ্রমশীল। দুর্যোগে ইহাঁবা ভ্রুক্ষেপ কবে 

না। পাটক্ষেত্রে জলে ডুবিয়া ঘণ্টার পব ঘণ্ট! পাট কাচে , হিংস্র জস্ক অধুাষিত 
জনমানবহীন নদাচবে একাকী কর্ধণ কবিতে যায়| চাঁবদিকে জলরাশি, অফুবস্ত 

জলক্ল্লোল, তাহাব মধ্যে একটু উচ্চ ডাঙাব উপর একটি মাত্র কৃষক পরিবার । 

কষকবধু, শিশুকে কোলে কবিয়৷ অবিআম বৃষ্টির মধ্যে দুব হইতে দেখে পাটের 



কৃষির উন্নতি ৯৯ 

ক্ষেত্রের ভিতব দিয়া ডিও1 মস্মসিয়! চালাইতে চালাইতে ছুর্যোগ মাথায় কবিয়া 

কৃষক ঘরে ফিবিতেছে+। এই চিত্র দুর্লভ নয়। 

কিন্তু এ অচল অবস্থাব সমাধান চাই । যে শোচনীয় পরাজয় আঙজ লক্ষ বাহু 

মেলিয়। আমাদের জাতীয় জীবনকে পন্ঠু কবিয়াছে তাহার হাত হইতে মুক্তির 
উপায় মুষ্টিমেষ শিক্ষিত জনসাধারণের উদ্ধাবেব মধ্যে নিহিত নাই। যাহার! 

দেশেব মেরুদণ্ড ঘেই অগণিত কৃষক সম্প্রদায়কে উন্নত করিতে হইবে। 

যন্ত্রপাতিব সাহাযো আধুনিক চাষ প্রণালী প্রবর্তন কবিতে হইবে। কৃষির সহিত 
শিল্পোন্নতি আবশ্তকক। এমন সব কুটার-শিল্প প্রতিষ্ঠঠ করিতে হইবে, যাহাতে 

কৃষিঞ্জাত কীচামাল ব)বহৃত হইতে পাবে। সমবায় প্রতিষ্ঠান গভিয়। তোলা 
একান্ত প্রয়োজন । ইহাদেব উদ্দেশ্য হইবে, কৃষকের নৈতিক এবং আথিক উন্নতি 

বিধান । এই সমিতি গুলি নিম্নহারে কৃষককে খণগ্রণেব শ্তবিধ। করিয়া দিবে 

এবং “যৌপপণ্য বিক্রয় সমিতি*্ব দার ফসলেব নিয় তম মূল্য নির্ধারণ কবিয়। 

সবনাণ। প্রতিযোগিত! হইতে কৃষককে বক্ষা কবিবে। 

স্ন্শেষ কুষনেব স্গ্নহৃদয়কে আশার দৈববাণী প্রেবণ কবিতে হইবে। স্বচ্ছন্দ 

জীবনযাত্রাঁব উএকরণ ও ব্যবস্থার দাবি কবিবাৰ অধিকাব সবল জনসাধারণের 

মধ্যে প্রগব কবিতে হইবে । সবনাশেব মূল বহুদূর পর্যন্ত প্রনাবিত। নৃশংস 

আত্মবিচ্ছেদ ভুলিয়। সঙ্ববৃদ্ধ কষক-শক্তিকে জয়ঘাঞাব পথে উদ্দ্ধ কবিতে ভইবে। 
স্থথেব কথা, জাতীয় সবকাব কৃষিকশ্েব গুরুত্ব উপলব্ধি কবিয়াছেন। 

কষ্গণকে জমিদাব ও মহাঁজনদেব শোষণেব হাত হইতে বাচাইবার জন্য নৃতন 

নৃতন বিধান বটিত হইতেছে । ক্ষকগণেব জীবনমান ধীরে ধীরে উন্নত হইতেছে 
তাহাঁও আমবা লক্ষ্য কবিতেছি। কৃষিকার্ধকেও বৈগানিক ভিত্তির উপব 

প্রতিষ্ঠ। করাব জন্ত সর্বাত্মক উদ্যোগ আবস্ত হইয়াছে। 



বাঙ্গালার কুটার-শিপ্প 
সুচনা__কুটীর-শিল কাহাকে বলে-কুটার-শিল্লের সহিত যন্ত্র শিল্পের প্রতিযোগিতা 

কুটীর-শিল্লের পরাজয--বাঙ্গালার কুটার-শিল্প। 

বাঙ্গাল! পল্লীময় দেশ। শহবে বাস কবিবাঁব জন্য বাঙ্গালীর মধ্যে যে 

একট। প্রবুতি দেখা যাইতেছে, ইহা নিতান্ম আধুনক। বাঙ্গালী চিবদিনই 

প্লীব শান্ঠিময় পাবিবাবিক জীবনেই সন্থ ছিল। এই পল্লী-ডীবনকে কেন 

কবিয়। গনিয়! উঠিয়াছিল বার্জালীব বিবিধ ঝুটীর-শিল্প | ইস্ঠাব জন মংঘণদ্ধ 

শত্তিব প্রয়োজন ছিল না, কলকজীব ব্যবভাবও সম্পর্ণ অজ্ঞাত ছিল। আপন 

আপন পবিখাবেব মধো পৃথক পৃথক্ ভাবে বাঙ্গালী গৃচস্থগণ এক একটি কুটীব- 

শিল্প লইয়! থাকিতেন। 

যস্ত্রগাত জথ্যাদি বত গ্ গ্রস্থত হয় কুটাব-জাত দ্রধাসমূহ তঙ শীঘ্র শিমিত 

হয না। তাহ! ছাঁড! কুটাব-শ্ল্প শিমাণে শাবীবিক পবিশ্রমেব দবকাবও 

বেশী। কিন্তুইভাতে বু লোকে কিছু কিছু কীক্গ কৰবিতে পায় এবং তাাব 

দ্বার নি্গ নিজ জীবিকা অর্জন কবিহে পাবে। কলবজ্জাব শিল্পে এই 

সুবিধাটি হয় না। সাধাবণতঃ কোন ধনধান্ বক্তি মুনধন দিযা কল-ঝাবখানাব 

প্রতিষ্ঠঠ কবেন। তিনিই এ কল-কাবখানার মালিক হন। কল-কজাব কাছে 

মানুষে শাবীবিক পবিশ্রমেব প্রয়ো্ধন তেমন ন। হওয়ায়, অল্পসংখ্যক শ্রমিকের 

সাহায্যেই বছ পরিমাণে শিল্পদ্রণ্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। কল-কাবখানায় 

উৎপন্ শিল্পদ্রধ্য এইক্চন্য ঈলভ মুলে বিক্রয় হহতে পাবে। কিন্তু কুটীব-শিল্প 
সমূহেব উত্পাদন অপেক্ষাকৃত অধিক শ্রম ও সময় সাপেক্ষ হওয়াষফ তত 

সুলভ মূল্যে বিক্রীত হইতে পারে না। ইহাব ফলে কলেব জিনিসেব সহি ও 

প্রতিদ্বন্দ্িভায় ঝুটীব-শিল্লেব পবাজয় ঘটিতেছে ৷ খাঙ্গালাব বহু কুটাব-শিল্ি 
লোপ পাইয়াছে এবং যাহ। কিছু অবশিষ্ট আছে তাহাও শীপ্রই লোপ পাইবে, 

এইকপ 'আশঙ্কা! হইতেছে। সঙ্গে কুটাব-শিপ্পেব মধ্য দিয়া বাঙ্গ।লার যে অসধখ্য 

নর-নাবী ভ্রীধিকা অর্জন কবিত, তাহাবা আজ নিবন্ন হইয়াছে, ব্যাপকভাবে 

বেকার সমস্ত/ব উদ্ভব হইয়াছে। 



বাঙ্গালাব কুটীর-শিল্প ১৩৯ 

বাঙ্গালাদেশেব কুটার-শিল্পের কথ। উঠিলে, বন্ত্রশিল্পের কথাই জর্বপ্রথম মনে 
পডে। অতি প্রাচীনকাল হইতে বাঙ্গালাদেশের বিভিন্ন স্থানে সুন্দর শৃন্ম বস্ত 

নিমিত হইত। পূর্ববঙ্গের ঢাঁকা অঞ্চলে “মস্লিন' নামক এক প্রকাব কৃচ্ছ বসত 
্রস্তত হইত, উহ! ইউবোপেব বিভিন্ন স্থানে রপ্তানি হইফ! বহমূল্যে বিক্রীত হইত। 

এই মসলিন এখন লুপ্ত হইয়াছে । কিন্তু মন্লিন ছাঁডাও বাজালাঁদেশেব বিভিন্ন 

স্থানেব তন্তবাধগণ অতি উৎকষ্ট বস্ত্র বযন কবিতে পারিত । কার্পাসেব তুল! হইতে 

বাঙ্গালী স্ত্রীলোকেবা চরকায় অত্যন্ত গুক্ম স্থত প্রস্তত করিতে পাব্তেন। 

এ স্ুতাঁব দ্বাব। শান্িপুব, ফবাসডাগ। প্রভৃতি স্থানেব তাতীব। অতি সুন্দব বস্তু 

গ্রস্থত কবিত। এখনও এই সব স্থানেব তাতেব কাপড় সর্বত্র আদর লাভ কবে। 

কিন্ধ কলে প্রস্তর সন্ত! মিহি কাপড বাজাবে প্রচুব আমদানি হওযায় বাঙ্গালাব 

কুটাব-'ত বন্ত্রশিল্পের ক্রমশঃ অধঃপতন হইতেছে । শুধু স্বতার কাপড নয় 
মুশিদাবাদ, মালদহ, খীবভৃম গরভৃতি স্থানে তু'তপোকা ও এগ্ডিপোক! গুভতিব 

গুটি হইতে চবকণ্য সুত্বা প্রস্থত কবিয়। ভাতে সুন্দৰ সুন্দব বেশমী বস্ত্র প্রস্তুত 

হইত,-এখনও হয়। কিন্তু বিদেশী সন্ত। বেশমেব বহুল আমদানি হওয়ায় 

বাঙ্গালাব বেশম-শিল্প দ্রতগতিতে লোপ পাইতেছে। 

ববমপুবঃ ইসলামপুব প্রভৃতি স্থানেব পিল ও কাসাব থালা-বাসনও 

বাঙ্গালাব উদ্লেখযোগ্য বুটাব-শিল্প। এই শিল্পটি এখনও বচিয়া আছে। 

কিন্তু আলুমিনিযম ও কাচেব বাসনেব প্রচলন বাড়িয়া চলিয়াছে। এ জন্য 

কীসা-পিতলেব ব্যবা1বও সঙ্গে সঙ্গে কনিয়া অংসিয়াছে । দেশী কামাবেরা ঘরে 

বনিয়! পোহ। পিটিয়। দা, কুড়ুল, বট ইত্যাদি নিত্য প্রয়োজনীয় অস্ত্র-পাকি প্রস্তৃত 

কবিয়া থাকে । বর্ধমানেব অন্তর্গত কাঞ্চননগরের লৌহ-শিল্প প্রসিদ্ধ। 

বাঙগালার মুংশিল্পও বিশেষ উল্লেখধোগ্য। বাঙ্গালী গৃহস্থেবা মাটিব হীডি, 

কলণী, সবা, কুঁজো। প্রভৃতি গ্রচুর পরিমাণে ব্যবহার কবিয়। থাকেন। বাঙ্গালী 
কুন্তকারেব। এই সব জিনিস প্রস্ততি কবিয়৷ জীবিকা অর্জন করে। মাটিব পুল, 

খেলনা এবং দ্েবদেনীব মূতি প্রভৃতিও তাহারা গঠন কবে। নদীয়। ও 

কষ্ণনগবেব মুৎশিল্প বিশেষ প্রসিদ্ধ । 

বাঙ্গালী তৈলিকগণ ঘানিব সাহায্যে সরিষা, তিল প্রভৃতি তৈলবীজ হইছে 
তৈল নিষ্ষাশন কবি থাকে । কলের তেলেব আমদানি হওয়ায় ঘানির শিল্পটি 

একেবাবে লোপ পাইবাঁর উপক্রম হইয়াছিল। মাঝে মাঝে বেবিবেরি বোগের 
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প্রাদুর্ভাব হওয়ায় দ্বেশবাঁসীর! আবার ঘানির তৈল ব্যবহার করিতেছেন। 

এজন এই শিল্পটি পুনজীবন লাভ করিয়াছে । বাঙ্জালাদেশে পূর্বে মালাকারেবা 

ফুল দিয়! নানারকম অলঙ্কার গ্রস্তত করিতে পারিত। এই শিল্পটি এখন লুণ 

হুইয়াছে। মালাকার বা মালীর! এখন শোলার দ্বাবা নানারকম ফুল প্রস্তত 

কবে। বিবাহাদ্দি উৎসবে এখনও এই সব শোলার ফুল ব্যবহৃত হইয়া থাকে । 

দেশী মুচির! যে জুত। প্রস্তত করে, উহ! উৎকৃষ্ট না হইলেও গরীব লোকেবা 

প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার কবিয়। থাকে। ইহ] ছাড| বাশ দিয়! ঝুডি, চুপড়ি গ্রভৃতি 

প্রস্তুত কর, বেতের সাহায্যে সুটকেন বা পেটিক। গ্রস্ত করাঃ শাক ও সোন।! 

রূপাব অলঙ্কার নির্সীণ, জাল ও -্দালন। বোন] ইত্যাদি গৃহ-শিল্প বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । বাঙ্গালাব স্ত্রীলোকেব! পূর্বে অতি সুন্ধধ শ্ন্ধব কাথা গ্রস্তত 

কবিতে পাবিতেন। আজকাল কাথা আব দে আদর নাই। আধুনিক-রুচি 

ছাপাই চাদবকে কীথার উপবে আসন দিয়াছে। 

মহাত্মা গান্ধী ভারতে কুটাব-শিল্লেব পুনঃ প্রবর্তন কবিবাব জন্ত আন্দোলন 

উপস্থিত কবিয়াছিলেন । হ্বাধান ভাবত আজ গার্ধীগার আদর্শ গ্র২ণ কবিয়াছে। 

ভাবত সবকাব বিবিধ ঝুটাব শিল্পের পুনকজ্জীবশেব গন্য অনেক চেষ্টা 

করিতেছেন। 

বাণিজ্যে লক্ষ্মীলাভ 
আধুনিক সভ্যতাব একটি অপবিহার্ধ অঙ্গ__খাণিদ্গ্য। বাণিজ্যই দেশের 

সম্পদ্দ বৃদ্ধি কবে। স্দূব অতীতে মন্তয্ু-সমাজ-গঠনেব প্রারস্তেই বাণিজ্যের 

হুত্রপাত হয়। পরম্পবের সহান্ভূতি ও সহায়ত লাঁভেব উদ্দেশ্তেই 'আদিম 

মানব-সমাজ গঠিত হইয়াছিল । আদিম মানুষকে তাহাব নিজেব সমস্ত এ্রহিক 

প্রয়োজনে সামগ্রী নিজের চেষ্টায় গ্রস্ত ও আহবণ করিয়া লইতে হইত। হ্হ! 

তাহার পক্ষে অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ব্যাপাব বলিয়। মনে হইয়াছিল। তাই পবস্পবেব 

সহায়তার উপর নির্ভর করিয়া জীবনযাত্রাকে 'অপেক্ষাকৃত সুগম করিয়! লইবার 

উদ্দেশ্টে মানুষ সমাজ-বদ্ধ হইয়! বাস করিতে অভ্যাস কবিল। 

সত ্ নাং দেখ! যাইতেছে যে, সমাজ-বন্ধনের প্রথম উদ্দেশ্ত ছিল কর্মবিভাগ 
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বা 0:513100. 0£ 19০]:। এই কর্মবিভাগ-পদ্ধতির উতৎকর্ষের ফলে আজ 

সভ্য মান্গুষ শুধু একটি কর্ম লইয়াই জীবন কাটাইয়! দিতে পারিতেছে। তাহার 
জীবনঘাজ্জার বিভিন্ন উপকরণ পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের বিভিন্ন নরনারীর শ্রম ও 
কৌশলে উৎপয্ন হুইয়! তাহার নিকট আনীত হইতেছে। নিজের জীবনের 
যাবতীয় খুটিনাটি প্রয়োজনেব বস্তব কন্য আজ আব ব্যক্তিগতভাবে কাহাঁকেও 

মাথা ঘামাইতে হয় না। নিজ নিজ সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে থাকিয়! গ্রত্যেকেই আজ 

সমাক্সের সেবা! করিতে পারিতেছে, যে কোনও সামাজিক প্রয়োজনের বস্তু 

উৎপাদন করিতে পাবিলেই আজ তাহাব কর্তব্য সমাধা হইতেছে । 

এই ব্যবস্থ। সৌকর্ষেব পিছনে যে সমস্ত উপযোগী শক্তির ক্রিয়া বহিয়াছে, 
বাণিজ্য তচ্মধ্যে সর্বপ্রধান। সামাজিক ব্যক্তিকে সমষ্টির যোগশ্ত্রে বাঁধিয়া 

দেওয়া বাণিঙ্গ্েব কাজ । পবস্পবেব উৎপাদন ও প্রয়োছনেব সামঞ্জন্য-বিধান 

কবিয়া বাণিজা সমাঙ্জের প্রুভৃত কল্যাণ সআঁধন কবিতেছে। বাণিঙ্ছের 

উপযোগিত্ প্রধান: স্থানগত ও কালগণ্ত। বাঁণিগ্গেব ঘ'বা এক দেশের 

জনসাধাবণ স্দুব দেশান্তবেব পণাজাত বাবভাব করিতে পাবিভ্তেছে। আবার 

বণিক সম্প্রদাযই এককালেব সামগ্রী কাঁলাস্তব্ ব্যবহাবেৰ সুবিধা কবিষ়! 

দিতেছেন। যে কালে যেসামগ্রা হুল তাহারা সেই কালে তাহা সংগ্রহ ও 

সংবক্ষণ কবিঙেছেন। পবে যখন উঠ। দুলত, তখন তাহার! সমাজেব সেবার জন্ত 

তাহা জনসাধারণেব নিকট বিক্রয় কবিতেছেন। 

এই সণয়গত ও কালগত সুবিধার জন্য সমাজ বণিক সম্প্রদায়কে যে মূল্য 
দান কবে, তাহাই তাহাদেব লভ্যাংশ । এই লভ্যাংশ বণিকের ভ্যাষা প্রাপ্য । 

সমাঁজ সেবায় তাহাদেব কার্য অতন্ত মুপ্যবান্। এইজন্য বণিকেব যে সমৃদ্ধি 

তাহাতে তাহাব সম্পূর্ণ অধিকার রহিয়াছে। 
“বাণিজ্যে বসতে লক্মীঃ”। বাণিজ্যের ছাবা প্রভূত ধনাগম হইয়। থাকে। 

ইবেজ জাতি বাণিজ্যেব দ্বাবাই আজ জগতে অতুল সম্পদেব অধিকারী। 

আমেবিক।, জাপান, জার্মানি প্রভৃতি আধুনিক উন্নতিশীল দেশগুলির বাণিক্ধ্য- 
বৃত্তিব দ্বাবা নিজেদেব ধনবুদ্ধি করিয়াছে । ইহাদেব পণ্যবাহী বিরাট জাহাজগুলি 

সমস্ত বাধাবিদ্ব উপেক্ষা কবিয় ছূর্গম দেশে যাতায়াত কবিতেছে, জুদুব দেশের 

দুর্লভ সামগ্রী স্বদেশে আনিয়া দিতেছে । আবার শ্বদেশের কষি ও শিল্পজাত 
ব্য বিদেশে রপ্তানী করিতেছে। 
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সাধূত৷ ও শ্রমই বাণিজের উন্নতি-বিধায়ক গুণ। সাধুতা না! থাকিলে 
বাজারে বণিকের প্রতিপত্তি থাকে না। কেহই তাহাকে বিশ্বাস কবে না। 

আবার বাজাবে ষনি একবার সাধুতার গ্রসিি জমিয়! যায়, তবে অল্প মূলধনেও 
বাণিদ্ধ্যেব উন্নতি কর! ধায়। অমের দ্বাব৷ বণিক সবাপেক্ষ। কম মূল্যে বাজারে 

পণ্য সবধবাহ করধ্তে পাঁবেন। যে স্থানে যে দ্রব্য স্বাপেক্সা কম মুল্যে 

বিক্রীত হয়, সোজান্ুগি সেই স্থান হহতে এ দ্রব্য ক্র? কবিয়। আনিলে মধ্যবর্তী 
বণিকদের লভ্যাংশ দতে ন! হওয়ায়, বাজাবে ন্যুনতম মুল্যে উহ। বিক্রয় কর! 

যাইতে পারে । নৃ[নতম মূল্যে আঁধক পধিমাণে দ্রব্য বিক্রধ কবাই বণিকের 
উদ্দেশ্য হ ওয়! উচিত। অধিক বিক্রয়ের জন) ইহাতে লাভের পরিমাণ মোটে 

উপর অধিকহ হইয়! থাকে । 

আমাদেব দেশে প্রাটীনকাঁদে বাণিজ্যের বিশেষ সমাদব ছিল। সমাজে 
বণিকের প্রতিপত্তি ছিল বাজসম্মানেব অব্যবহিত পবে। ভারতের বা,ণগ্য- 

পোত সথনীণ মহাঁসমুত্র অতিক্রম কবিয়া দেশে দেশে ভ্রমণ কবিত। ভাবতীয় 

শিল্প, বিশেষ কাবয়। বন্তর-শিল্প এই ভাবতীয় বাণিদ্য-বু'স্ডব সাহাষ্যেই বিদেধয় 

বাজাবে সমাদৎ লাভ করিয়া, ধীবে ধাধে সমদ্ধিব চবম শিথবে আবোহণ 

করিয়াছিল। মুসলমান আমলে ভাবতীয হিন্দু-সমান্দে নান! কারণে সমুদ্রযাত্রা 

নিষিদ্ধ হইয়াছিল। ইহার ফলে বৈদেশিক বাঁণিজ্যেব দ্দিকে সমাজে আগ্রহ 
হ্বানগ্রাপ্চ হইয়াছিল। 

এখনও আ'মবা বাণিজ্যে পরাজুখ। আমাদেব দেশে কুটার-শিল্প যে 
আজ লুগ্ুপ্রায় হইয়াছে, দেশীয় বাণিঙ্গ্য-লোপ তাহাব অন্কতম কাবণ। আমর! 
কৃষিবল ভাতি। শিল্পে দিকে আমাদেব আগ্রহ কম। কৃষিকমেব অব্যণহিত 

ফলম্বর্ূপ নিজ নিজ ক্ষেত্রে আধঞ্চ থাকার ফলে আমাদেব মধ্যে এক প্রকার 

কুপমণ্ঁকতা জন্মলাভ করিয়াছে । বাহির বিশ্বে যাতায়াত কব্ষি দ্রেশবিদেশেব 

সহিত বাণিজ্য চালাইবাব আগ্রহ আমাদেব মধ্যে কমিষ। গিয়াছে । ইংরেজ 

আমলে প্রধনতর বৈদেশিক বণিক-সমাজের প্রচেষ্টায় আমাদের দেশে বাণিজ্যের 

হুত্রপাত হইযাছিল। ম্বাধীনতা গ্রাপ্তির পব হইতে তাহার প্রসাব ধীর ধীরে 
বাড়িয়াছিল। আমাদের দেশের অনেক কাচা-মাল বিদেশে চলিয়া যাঁয়। 

আমরা বর্তমানে এমন সব শিল্প প্রতিষ্ঠান গঠন করিতেছি যাহাব দ্বারা 
এথানেং এই সব কীচা মালের পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার করিতে পারি। 



বাণিজ্যে লম্মীলাভ ১৩৬ 

শিল্প ও বাঁণিক্্য পরম্পর-সাপেক্ষ বৃত্তি। বাণিজ্যেব প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে 
দেশে শিল্প-প্রসাবের আগ্রহ দেখ! যাঁয়। আধুনিক কালে দেশে যে সমস্ত শিল্প- 
প্রতিষ্ঠান গড়িয়। উঠিতেছে, দেশে বাণিজ্যের প্রসার তাহার প্রেবণা দান 

করিয়াছে, ইহা নিঃসন্দেহ। বাঙ্গালী সমাজে বাণিজোব আগ্রহ এখলও 
পুবামাত্রায় দেখ! বায় না। খিশ্ববিগ্ঠালয়েব কৃতীছাত্রেব চাকুরির জন্ত 

উন্মুখ, দ্বারে দ্বাবে চাকুবীর উমেদাঁবি কবিয়া বেড়াইতেছেন, বাণিজ্যেব প্রতি 

লক্ষা নাই। 
দেশেব ধনবুদ্ধিব জন্ত কবে আমাদেব যুবকেব। বদ্ধ-পরিকর হইবেন ?--- 

কবে উমেদাবি ছাড়িয়া ব্যবসায়েব দিকে তী'হা'বা মন দিবেন ?--কবে দেশের 

স্থদিন আমিবে? দারিদ্র্যের কালো কুজবঝটিক! ছায়া আজ দেশের সমস্ত 

উজ্্পতাকে আচ্ছন্ন কবিয়। দিয়াছে। দিকে দিকে অনাহার ছুভিক্ষ৮_ 

অন্নবস্ত্রচীন নর-নাবী একদ।-সমৃদ্ধ শ্যামলশ্রী বঙ্গভূমিব উপব কবাল দুঃস্বপ্নের 

স্তায় বিচবণ কবিতেছে। বাণিজ্য-লক্ী কবে প্রসন্ন দৃষ্টিতে চাঁহিবেন, দেশের 
সকল দুর্দশা দূব হইয়। যাইবে? 



প্রবন্ধ সংকেত 

বাঙালাদেশে ধান চাষ ৪- হুচনা--বাঙ্গালীর প্রধান থাস্ক। 

চাষের বিবরণ--কখন আরপ্ত হয়, ভূমিকরধণ, বীজবপন, গাছগুলি কতদিনে বড হয়, কখন শন্ত 

ধরে, কখন পাকে, কখন কাট! হয । 

চাষের অন্থবিধা--অলের অভাব, সেচের অব্যবস্থা, অতিবৃষ্টি ও অনাবুষ্টি, কৃষকঙ্ধণের অজ্ঞতা 

ও দারিদ্র । 

উপনংহার-__ধানের সাহত কৃষকগণের অবস্থার ঘনিষ্ঠ সম্থ্ধ, সুতরাং কৃষিকধের উন্নতি র 

জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থ। অবলম্বন আবশ্যক | 

বাঙালাদেশের কষক $- হৃচনা-_বাঙ্গ।ল! কুষিপ্রধান দেশ, বুমিকর্ষের উন্নতির উপরেই 

বাঙলার উন্নতি নির্ভর করে। কৃষকের ছুণঠিব ফা কৃষির অবনতি, শাঙ্গালাকে চিনিতে হইলে 

বাঙ্গালী কৃষককে জাবাত ভইবে। 

কৃষকের হুরবস্থাঁ-দবিদ্র,+ অশিক্ষিত, লাগ্িত, অঠাঞনের খণ এবং জনিদারেব খাজনার 

ভারে পাড়িত। গ্রোগ-ালা। লাগিযাই আমে, উনধপখে)র খ্বস্থা নাহ, শিক্ষার দ্বার 

একরকম কদ্ধ। 

প্রতিকার- ছাণচ্চিক শি প্রচার সমবা আন্দোণন, আইন প্রণধন করিয। তাহাদের 

অবস্থার উন্ন।ত বিধান, 'বজানিব ।শন। ও বন্বগাতের প্র1ঠন। 

উপমণ্ভা -শি গঠ দশাচছগ কুত্রিম সহাঠাব নো ডষ। কুশিবাকি [শন্দনীয খণিযা। মনে 

করেন। এই মিথা। খারণা দ্র করিত হইবে । কুষককে চাষ কলিয। অশ্রদ্ধ। করিলে ৮লিবে 

ন।। যে সম্মান হইগ এতাদন হাভাকে বাঞ্চত বরা হহযাচছ সেহ সন্মান কছায় গগ্ডায হিসাব 

কারয়। ফিহ্াইয়! (িতে হইবে , তবে দেশের উন্নতি । 



--অষ্টম পরিচ্ছেদ-_ 

বর্ধাকাল 
[ কলিকাত। বিশ্ববিষ্ালয়--১৯৩১ ] 

[ হুচনা-_পময়--মাকাশ ও প্রকৃতির অনস্থী__হুবিধা ও অহথবিধা--উপদংহার | ] 

বৎনবেব ছয়টি খতুব মধ্যে বর্ষ! একটি । আধাঢ ও শ্রাধণ মাস লইয়! 

বর্ধাকাল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহ! গ্রীষ্ম খহুবই অন্তর্গত। তবে এই সময়ে 
দক্ষিণ দিক হইতে মৌন্থমী বাতাস প্রবাহিত হইয়। প্রচুব বুষ্টিপাঁত হইয়া থাকে। 

সেইজন্য এই সময়টাকে বর্ষ। খাতু বলা হয়। কিন্তু বৃষ্টিপাত যে শুধু বৎসবেব 
এই ছুইটি মাসেই হইয়| থাকে, তাহা নয়। প্রকৃতপক্ষে ্রোষ্ঠ মাসেব পনের 

দিন হইতেই কোন কোন বৎসরে খর্যাকীল রীতিমত শুরু হইয়া যাষ। আবার 

এদিকে পুবা ভাদ্র মান এণং কখনও কখনও আশ্বিনেরও প্রথমাংশকে বর্ষ" 

কালেবই অন্তহুক্ত বলিয়। গ্রহণ কৰা যায়। 

বর্ধাকালে মাকাশ থাকে মেঘে ঢাকা, সেই মেঘ হইতে মাঝে মাঝে 

বৃষ্টিপাত হইতে থকে । কখনও মুষলধাবে বৃষ্টি পডে, কখনও ব1 সারাদিন 

ধরিয়া টিপ, টিপ কবিয়৷ অল্প অল্প বাবি বণ হইয়া থাকে । কখনও কখনও 

বশ্তপাত হয়। মাঝে মাঝে আকাশ হেশ পবিষান হহয়া উজ্জল হূর্যালোকে 

চাবিদ্িক উদ্ভাসিত হয়। আবাব হয়ত পরক্ষণেই আকাশ মেঘাবৃত হইয়া 

মুষলধাবে বুষটি পাডতে থ।কে। 

বর্ষাকালে নদী কুলে কুলে ভবা থাকে। বঙ্গেব কোন কোন অঞ্চলে 

প্রায় প্রতি বত্নবই বান ভাকে । নদীর জল কুল ছাপাইয়। অনেক দূর অগ্রঘর 

হয়। নদীতীববতী গ্রামগুলি অনেক সময় জলে প্রাঝিত হইয়! যায়। ইহার 

ফলে গ্রামবাসিগণের কলেশেব সাম! থাকে ন1। গোচব-ভূমি জলে প্লাবিত হওয়ায় 

গো-মহিষাদ্দির খাগ্যাভাব ঘটিয়। থাকে । যে বৎসব বর্ষাকালে জল-প্লাবন হয়, 

সে বসব ধান্তাদি শস্তেব বিশেষ ক্ষতি হয়) সাধারণতঃ এই সময় পল্লী-প্রঞ্ভিতে 

অপূর্ব সৌন্দর্য সঞ্চাব হইয়। থাকে। গ্রীম্থাতপ-তপ্ত বৃক্ষ-লতাগুলি যেন বর্ষার 

বারিধার। সিঞ্চনে নব প্রাপ লাভ করে। বধাঁবারি-বিধোত প্রকৃতির উদ্দল 



১৮ বঙ্গভারতী 

শ্তামলর্ণ সকলেবই মনে আনন্দ দান করিয়া থাকে । চারিদিকেই ভেকের 

কলবব শুনিতে পাওয়! যায়। বর্ষার জলে ইহাদেব অপাঁন আনন্দ । 

বর্মাকালের অশ্ুবিধা কম নয়। ত্রিশ-চল্িশ বসব পূর্বেও বর্ষাকালে 

বাঙ্গাল'দেশেব অবস্থা 'মঠি শোঁচশীয় ছিল। বর্ষাকালে পল্লীবাসীব জীবন যেন 
দর্বক হইয়। উঠিত। অবশ্য অন্যাস-বসে পল্লীবাসীবা। ইহাতে তেমন কষ্ট বোধ 
কবিতেন না। কাঁজ-কর্ম, ব্যৰসা-বাণিজ্য ত প্রা সাব। বর্ষ(কালটা! ধবিয়া বন্ধ 

থাকিত। পণ্ডিত মহাঁশষেব। পাঠশাল। প্রায় প্রত্যেক দ্িনই বন্ধ বাঁখিতেন। 

নদীগুলি অত্যন্ত স্ফীত হওষায় ও অ্রোতাবেগ অত্যন্ত বুদ্ধ পাওয়ায়, হলপথে 

চলাচল এক প্রকার বন্ধ থাকিত। প্নী'পথগু“ল বর্ষাব জলে ও ক।দায় অত্যন্ত 

দুর্গম হইয়া! উঠিত। গৃহস্থেবা কেবল নিষ্চ নিজ বাটীব দাওয়ায় বসিয়া তামাক 
খাইতেন এখং বাঙ্গে গল্প কবিয়া কোনমতে 'মালস্তুময় দিনগুলি কাটাইয়া 

দিতেন। কিন্তু আজকাল পথখাটেব অবস্থা পূর্বাপেক্ষা একটু উন্নত হইয়াছে। 

বাঙ্গালার বছ স্থানে বেলপথ বিস্তৃত হইয়াছে, বড বড বল্ত। নিশিত হইফ়াছে। 

নদীপথে স্টিমার যাতাযাত। কবিতেছে। অভি-দু্ববতী গল্লীগ্রামগুলি ছাড়া, 
বাঙ্গালার প্রায় সবত্রই এখন বর্ষাকালে ও বত্সবেব মন্যান্ত সমস্সেব স্কায় কাদকর্ম, 

ব্যবস।-বাণিঙ্্য চলিভেছে। তবে এখনও বাঙ্গালাদেশে এমন অনেক পল্ল) গ্রাম 

আছে, যেখানে সেই গ্রাটীন অবন্থা এখনও ব্যাহত আছে। 

বর্ষাকালে স্বাস্থাও খুব ভাল থাঁকে ন। অগ্িমান্দ্য বা অজীর্ণ বোগটি এই 
সমযে প্রবল হইয়! উঠে। বর্ষাব জলে গাছেব পাতা ও পবিত্যন্ত আবঞজন।দি 

পচিয়া 'অনেক মশা! জম্মে। এই মশ! ম্যালেখিয়া বোগেব বিস্তাৰ কবে। এই 

সময়ে সাঁপ ও শ্গালেব উৎপাতও বাড়িয়া যায়। ভাপ খাখাব জিনিস ত 

একরকম পাওয়াই যায় না। জিনিসপত্রের দামও বাডিষা যায়। 

কিন্ত স্ববিধাও আছে । বর্যাকালই ধান্গবোণণেব মব্ম্থম। ধান্ঠ বাঙ্গালীব 

জীবন-স্বরূপ | বৃষ্টির জল না পাইলে ধানগাছ জন্মিতে পাবে ন।। গ্রীষ্মে 

অত্যধিক উত্তাপে ধবিএী যেন তৃণ্ধত হইয়া থাকেন। গাছেব পাতা, পৃথিবীর 
ঘাস, শবই জবলিষ! পুড়িনা যায়। সকল প্রাণীই যেন তৃষ্ণার্ত হইয়া প্রাণের 

দায়ে আকাশের দিকে চাহিয়া থাকে। এইরূপ তৃষ্ণগীড়িত ধরিত্রীব শু 

বক্ষে প্রাণ সঞ্চার করিয়! বর্ষা বিধাতাব 'াশীবাদেব ন্যায় নামিয়। আসে, পৃথিবী 

শীতল হয়। সমন্ত প্রকৃতিতে যেন কোমলতা সঞ্চারিত হয়। গগন, পবন যেন 
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জীব হইয়া উঠে। আধাঢেব প্রথম নববর্ষ যেন বিচিত্র উৎসবের রঙিন বেশে 

অপূর্ব সমারোছেব সহিত ধবিত্রীব বুকে নামিয়া! আসে। প্রাচীনকাল হুইতে 

এখন পর্যস্ত নববর্ষার আগমন এই জন্য কবিগণের দ্বাঝ! বিপুল সমাদরে অভ্যথিত 

হইয়। আসিতেছে। 

পৃথিবাতে এমন কিছু নাই--যাহা নিছক স্থখের। ম্ুখেব পিছনে ছুঃথ 

অবিচ্ছিন্নরভাবে ঘুবিয়া বেডায়। তাই বর্যাওও ছুঃখরেেশ আছে। কিন্তু বর্ষ। 

ভীবেখ পক্ষে অশেষ কল্যাণময়ী, ইচ। ধ্ণীব প্রাণ-স্বরূপা। বর্ষ-রূসে দেবতার 

ন্হধাবা যেন ধরিত্রীব সকল দাহ জুডাহয়। দিয়। যায়। তাই মেঘেব গুব-গুক 

গর্জনে ধেন কি এক খিগুল ভবস। সুচিত হয়, ধধ্তীব অঙ্গ যেন আনন্দে 
বোমাঞ্চিত হঃয| উঠে, তেক ভাকয়া উঠে, অপরিমেয় পুলকে মযৃধ বিচিত্র 
কলাপখান খিশ্তাবিত কবিয়া খাব আবাহন কবে। 

আমার প্রিয় খতু 
[স'কেত ৮-হচনাদময--আকাশ এ প্রকৃতি অবস্থা হবিধা--আনন্দ--হুর্গীগুজ।-- 

অঞ্ইবিবা-গসংহার |] 

(বঙ্গে শরৎ) 

দ€দেব দৃষ্টি লইয়া দেখিতে গেলে বখসবে কোন খতুই বিশেষ অশ্রীতিকর 
নয়_ প্রতোক্ খতুতেই কিছু কিছু অন্থবিধাব সঙ্গে নানাগ্রকাব সুখ-স্থ বিধাও 

রহিয়াছে । 'তবে বাঙ্গালাদেশে শবৎকাল যেন মুতিমান সুন্দরের বেশ ধবিয়া 

উপস্থিত ভস। চাবিপ্িকেই সৌনর্য, চাঁরিদিকেই আনন্দ। সেই আনন্দের 

বন্যায় তঃথ-বাবিদ্রেব বেদনা যেন কোথায় ভাঁসিয়া চলিসা যাঁয়। তাই আমি 

বৎসবেব খাতু গুলিব মধ্যে শবংকেই সবাঁপেক্ষ। অধিক ভালবাসি । 

ভাদ্র আব আশ্বন, এই দুইটি মাসকেই শবৎকাঁল বল] হয়। কিন্তু 

আমাদের দেশে অধিষ্কাংশ বংনবেই ভাদ্রের প্রথম দিকেও বর্ষাকালে জের 
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থাকে । তথনও মাঝে মাঝে বুষ্টি পড়ে, রাস্তাঘাট কার্দমাক্ত থাকে। কিন্ত 
ভাদ্রেৰ গ্রথমার্ধ গত হইলেই খতুর পরিবর্তন স্থচিত করিয়। আকাশ নির্মল ও 

নিমেঘ হইতে আরম্ভ করে। এই সমযে আকাশেব নীলিম! যেবপ গাড় হয়, 

বৎসরের অন্তান্ত খতুতে সেরূপ দেখা যায় না। নাত্শীতোঞ্চ বাতাস বহিতে 

থাকে । গ্রশ্াতে বেড়াইতে বাহির হইলেই ঘাসের উপর অল্প অল্প শিশিব 

দেখিতে পাওয়। যায়। এই শিশিবাসাব-শীতল মুছ্-মন্দ সমীরণ যেন বাঙ্গালীর 

প্রাণে নূতন আনদ্দেব বাণী বন করিয়া আনে। বর্ষাধাবি-বিধোত প্রকৃতিদেবী 
ষেন একথানি সবুজ রঙেব শাড়ী পবিয়া, শেফালী কববীব মালায় সাঙ্জিয়! 

থাঁকেন। কুলে-কুলে ভব! নদীব জলে প্রভাঙেব সোনালী সুর্ধরশ্মি যেন রাশি 

রাশি সোন। ঢালিয়। দিয়া যাঁয়। বাঙ্গালাব সর্বত্রই যেন একট নবজীবন 

সঞ্চাবিত হয়। মাঠে মাঠে হেমন্তিক ধান্ত গাঢ় হবিদ্বর্ণেব শোভ। বিস্তার 

করিয়। পল্লীবাসীর কৃষকেব বক্ষ আশার আনন্দে পূর্ণ কবিয়৷ দেয়। নদীতীবের 
কাশবনে রাশি রাশি ফুল যেন প্ররতিব অঙ্গে শ্বেত চামব দোলাইতে থাকে। 

আলো-ছায়ায়, ফুলে-পাভায় বনভূমি যেন এক শ্বপ্নণাজ্যেব মায় সৃষ্টি কবে। 

আকাশে সাদ] সাণ। জলহারা মেঘপণ্ডগুলি যেন নবনীব মত দেখায়। শেফালি, 

কামিনী ও যু'ই ফুলের প্রাচুর্ষে কানন-ভূম আমোপিত হহয়া৷ উঠে। দোয়েল- 

কোফ্েল ভাত থে সকল বন-বিঠঙ্গ বষাব জলে মৃতপ্রায় ভহয়। থাকে, আন বর্ষ। 

উপশমে শরতেব ন্ুবর্ণ বৌদ্রে তাহার! যেন নূতন প্রাণ লাভ কবে। তাই 

বুক্ষে বৃক্ষে, নদীর তীবে, গৃহস্থবাড়ার চালে তাহারা মনেব স্থথে উড়িয়া 

বেড়ায়_গল। ছাভিয়। গান ধবে। 

পথঘাটের কাদ। শুকাইয়। যায়। যাতায়াতের সুবিধা হয়। গ্রীষ্মকালেব 

প্রথর হৃর্যত্রাপে বাঙ্গালাদেশের অনেক নদীই শুকাইয়। বিদীর্ণবক্ষ হইয়! থাকে। 

আবাব বর্ষাকালে সব নদীতে প্রবল বস্তার শ্রোত বহিয়] যায়। তখন সেই 

খরম্রোতেব উপর দিয়। নৌক। চালান দুরূহ হইয়া উঠে। কিন্ত শরৎকালে 

এ্রসব নদ/তে জলের শ্োত কথধ্িৎ মন্দীতত হুইযা যায়। স্থতরাং নৌকাদি 
্বচ্ছন্দে যাতায়াত কবিতে পাবে।, এজন্ বাঙ্গালার কুটার-পিল্পঙাত দ্র্যাদি 

গ্রাম্য লোকেরা নৌকাযোগে শহরে লইয়। বিক্রয় করিবার সুবিধা! পায়। জল 

ও স্থল এই উভয় পথেই যাতায়াতের স্ুুখিধা হওয়ায় এই সমযে ব্যবস! 

বাণিজ্যের বেশ সুবিধা! হয়। 
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সুদীর্ঘ বর্যাকালের অবসানের জন্তই হউক, অথবা মাঠ-ভরা হৈমস্তিক ধান্তে 

কৃষিজীবী বাঙ্গালীর প্রাণে যে বিপুল আশার সঞ্চার করে, তাহার জন্ত হউক, 
শরৎকাল বাঙ্গালার একট নবঞীবনের আনন্দকে বূগ দান করে বলিয়া 

বাঙ্গালাদেশে এই পময় নানা! উত্সবেব অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। ছুর্গাপূজ। 

এই সব উত্সবের মধ্যে সর্বপ্রধান। ইহার অপেক্ষ। আনন্দঞ্জনক উৎসব বাঙ্গালা- 

দেশে আব নাই। উৎসবের মধ্যে বাঙ্গালী ঘে কেমন করিয়া সাথ প্রাণটি 

ঢালিয়! দিতে পাবে, কি ভাবে এই বিপুল আনন্দের শ্লোতে বাঙ্গালী তাঁছাব 

সকল দৈন্ত, সকল ছুঃখ নিঃশেষে ভাসাইয়। দিতে পাবে তাহ] যিনি বাঙ্গালাব 

চুর্গাপৃঞ্তা না! দেখিয়াছেন, তিনি বুঝিবেন না। বিদেশবাসী বাঙ্গালা-_যিনি 
বেখানেই থাকুন এই ছুর্গোৎ্দবেব আনন্দের নংশ লইবাখ আগ্রহে ঘবে ফিরিবার 

জন্ত যেকি প্রকার ব্যগ্র হইয়। উঠেন, ট্রেনের ও ইমারেব দারুণ ভিড়ই তাহার 

নিদশন। 

ধু পত্রপুষ্পময়ী প্রক্কৃতিব মোনর্ধ দিয়া পরত শুধু থে বাঙ্গালীর মনকেই 
আনন্দ দেয় শাহ, নয়, খাঙ্গালা পেটে ক্ষু নিবাবণেব উপযোগী ফল-শস্তের 

ডা লও সে পূর্ণ করিয়া বাথে। শবৎকালে আউষ ধান পাকে। শরৎকালের 
ফলেব মধ্যে নাবকেল, বাতাপি নেবু» শশা, প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । 

কিন্তু এ সংস।বে অধিমিশ্র সখ কিছুতেই শাই। সুখের সঙ্গে ছুঃখ চিরদিনই 

অধিচ্ছিম্রভাবে সপগ্রি্ট বহিয়াছে। এমন যে শ্লন্দব শবৎকাল--এমন যে তাহার 

নিমল আকাপ, মনোহব জ্যোত্স, এত ফুল-ফল,_-সমস্তই ম্লান হুইয়! শিয়াছে 

একটি দুঃথে। উহা ম্যালেরিয়া । শবকাণেই ম্যালেরিয়ার জম্ম । বর্যাকালের 

জল পল্লীব থান।-ডোখায় সঞ্চিত হুইয়। থাকে । উহ্াব মধ্যে গ্রচুব মশক 

জন্মলাভ করে। ইহারাই ম্যালেরিয়। জব বিশ্তাব কবিয়া থাকে । এই রোগে 

প্রতি বসব সহম্ন সহস্র পল্লীবাপী অকালে কালগ্রাসে পতিত হইতেছে। 

ইহাতেই শবখকালেব সকল আনন্দ যান হইয়! গ্রিয়াছে। পল্লীবাসীর। এই 

সময়ে এই ভীষণ জবের ভয়ে সশঙ্ক হইয়া কাল কাটায়। 

শরংকালেব হুঃখ কিছু কিছু থাঞ্লেও, ম্খেব তুলনায় উহা! অকিঞ্চিংকর। 

মোটের উপব সখ ধিক দিয়া বিবেচনা করিয়। দেখিলে, শরৎকেই বাঙ্গালাব 

সর্বশ্রে খতু খলিয়। আমাব মনে হয়। 



প্রবন্ধসংকেত 

ভারতের ষডখখাতু 8_হুচনা-শ্রীন্ম, বর্ষা, শীত, হেমন্ত, শরৎ ও বসম্ত। প্রভোক 
গ্বতুর স্থাবিত্ব-- মোটামুটি হিসাবে দুই মাস করিধ। প্রত্যেক খতুর বিশেষত্ব- প্রাকৃতিক অবস্থা, 

কান্ত, চাষবান, উৎ্দব অনুষ্ঠান ইতাদি। 

বাক্মালাদেশে শীতকাল ৪-_হ্চনা--পৌষ-মাঘ শীতকাল, তবে কাতিক-হগ্রহারণ 
হইতেই শীত আরন্ত হয় । 

প্রাকৃতিক অবস্থা-_-আকাশ নিল, রৌদ্রের উত্তাণ প্রথর নয়, দিন ছোট, রাত্রি ৰড। গাছের 

পাত। এরয| পডে, নেইজন্ঠ প্রকৃতির দুগ্ঠ ৩ত মনোনম থাকে না, নানারফম যণ ও তরি-তন্ননারি 

পাওয। খায় | 

স্বাস্থা-_শতকালে সাধারণতঃ স্বাস্থা ভাল খাকে, মানুষের ক্নশ।ভ বুদ্ধি পাধ । 

বপভ্তকাল 2 শ্চনা- ফাজন-১ 1 

প্রাকৃতিক অবস্থা-শাতর প্রথরতা কশিষা আসে শ্রীঙ্গেপ্ন উত্তাপও অধিক নয, নালা যুলে 

প্রকৃতি সুসন্দিত হয । কোকিলের গান, জরনরেব গুপ্ন | 

স্বাস্থ্য এই সময স্বাস্থ্য সাখাঃণত$ ভাল থাকে , তবে হঠাৎ গরম পডিতে আরম্ত হহলে 

বসন্ত, কনের প্রশতি ধৌগেব প্রাদুভাব দেখা যাষ। 

উৎসব--দোলযাত্রা, বাসন্তীপুভ। | 

“বঙ্গে বধ'--এই ব্যিয অবণন্থনে এবটি প্রবর্ধ নিখ। 



অধ্টম পরিচ্ছেদ 

দুর্গীপুজ! 
[কুচন!-_ প্রাকৃতিক সৌন্দঘ-_দংশিপ্ত ইতিহাদ--ইখার আনন্দ--আমোদজনক খায়োজন-- 

[টপসংহার |] 

আশ্বিন মাসেব মানামানি সময়ে বাঙ্গালাব পল্লীগুলি যেন 'অকম্মাৎ নবপ্রাণ 

নোঙ কবে। চাঁবিদরিকেব বর্ষ-বিপৌত শ্তামল পত্র-পলন দেন কি একঢ বিপুল 
সম্ভাবন!ন প্রাতীক্দাঁম তৎকর্ণ ভইয। উঠে । নর্দীর চবে কাশফুলেব বাশি, সরোধরে 

কৃমদ-বগলান, ধনে বনে শেকালি, টগর, অপবাজিতা। নটিযা উঠে, নিমল 

'আাকাশে চন্ত্র-সুর্মেব আলে। কি একট! সগ্ীবন মানব মাধা-গাল ঝুনিয়া যায়। 

এমনি নমযে প্লীবাপীন এবনকে উদ্দেল কখিয়া 2মুল ববে নক বাহিগা উঠে। 

দুর্গাপুজ। 'আসিযাছে । 

মাশ্বিনের শকুপক্ষটিব নাম 'ধবা-পঞ্ষা১--এই পঙ্গেব সপ্তমী) অুমী ৪ নবমী 

ঠিণিছে মন্হধানুব-মধিনী দেবী আগ্ভাশন্কিব পুল ভন ॥ সভা যুগে নেখন খাধৰ 

আশ্র.ম মহা4আ হরণ ও সাব নানক তৈশা এক দৈভা-অংগাধ্ণা দেবীব পু] 

কৃত্যাদ্ধিপলন | তদহবি বনশ্বকালেহ এক পৃজাব অনষ্ঠান হইত। কিন্তু চত্রতা 

যে বগসেব ঘবে বন্দিনা পাঁভাদেশীব উ্জাববলে পানজন্র বিপদে পাওয়া 

এ-তক।লেট «৯ দেবীব পা কয়াহলেন। বামওখেন পুজা প্ব হত 

এহহকালেই ১৪ পৃজাল বিপান হ5ল | বান্ধ।ল] হিপুতএা এহ গ্রকাব শত 

দেন পুঙ্গা কবিবা থােন। ভারতের অন্ধ সোথাও ইহার প্রগ্লন 2উ। 

পূজার ।যেক দিন পুন হইতে পুরোহিত মার্চধের হুনিনিববচিত শ্রী, 

নামক দেবী? মানু ৪ পূঙ্গ-প্রশব বন্তান্-»খলিত পশ্বিঘ সংক্ষুভ গ শ্বব 

কবিষ। গরিতে থাকেন। তাঁক্শর প্রনা নিতে নিবনুদে দেবীখ বোধন হয়। 

সপ্ুণা, "%ইশি ও শখমী ঠিথিতভে বিছিত পদ্দতিতে বিডির নৈপেছ্য ৭ উতচালে 

মহামমাঝোহে দেবীব পূজা হয়া থাবে | দেবী লগণচী বিশ্বখজিন্বক লী । 

এজন্ক তাভান পুঙ্গাষ পণ্ত-বলিব বিপধন 'আছে। শুনা যাস, এমন একদিন হিল, 

যখন বাজ)লাদেশে দেবীপৃগ! উপলক্ষে দু ছাঁগল ও মহিব নয়, নবণলিও হত । 

৮ 



১১৪ _ ধঙ্গতারতী 

কিন্ত সেদিন আর নাই। এখন দেবীর সম্মুখে শুধু ছাঁগবলি দেওয়! হয়। 
কোথাও কোথাও ছাগবলিব প্রথাও উঠিয়া যাইতেছে । অনেক স্থলে পণ্ডর 
পবিবর্তে শুষ্ক আখ, মানকচু, কুমড। প্রভৃতি বলি হয়। এই নূতন মনোবুত্তিটি 
প্রশংসনীয় । জগজ্জননীব মনন্তষ্টির জন্য তীাব সম্মুখে তাহারই জীব- 
সম্ভানগুলিকে নির্মমভাঁনে হত্য। কবায় কিছুমাত্র পুণ্য ব] ধর্ম অর্জন হইতে 

পাবে ন1। 

দুর্গাপুজ! উপলক্ষ্যে উৎসব ও আনন্দেব কথ! এইবাঁব বলিতে হয় । দুর্গাপূজা 
বাঙ্গালীব সর্বশ্রেষ্ঠ উৎসব । বাঙ্গালী জাতিব সমস্ত প্রাণ ধেন সাবাটি বৎসব 

ধরিয়া এই উতমবেব প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকে । তাই আশ্বিন মাস পড়তে ন। 

পড়িতেই বাঙ্গালী মাঁত্রেবই প্রাণ একট! অপুৰ আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। 
যিনি কম উপলক্ষ্যে প্রবাণ থাকেন, ভিনি ঘবে ফিবিবাব জন্য খ্যগ্র হন। 

বালক-বালিকাব। অপবিশীম উৎস।হে পুঙ্গাবাভীতে আঁসিয়। ভিড জমায়। 

বিদেশবাসী ছাত্রেবা দীর্ঘ 'মবকাশ পাইয়া! ঘবে খিবিবাব উদ্যোগ কবেন। 

পুঙ্গাব প্রায় এক মান পূর্ব হইতেই বুম।ব্বো মাটি দিষ! ঠাকুব গডিবাব কার্ধে 

গ্রবু্ধ £য়। গ্রানবুদ্জেব। হক] হাতে কবিয়। প্রায়ই সেখানে সমবেত ভন এনং 

প্রতিমা'ব সমালোচনা ৪ থোস শন কবিয়। দিন কটাইতে থাকেন। পুঙ্জাব 

সমষ সকলে নূন কাপড়-চাপড পাঁপধান কাব। এমন টি যাঙ্গাব নিতান্থু 

দ্র, হাঁভাঁব৭ প্রাণপণ চেষ্টা! কবিষ! ছেলেমেয়েদের জন্য নূতন কাপড় কিনিয়া 

আনে। পুজাবাডাতে ঢাক বাছিলেহ বালক-বাপিকারা সেই নতন সঙ্জায় 

সজ্জিভ হহয়। সেখানে গিয়। সমবেত ঠয়। খালক-বালিক'দেব ঠেলাঠেলি ও 

চেভ'মেচিতে পুদ্াবাডাটি সর্বদাই সবগবম থ'কে। ছুর্গ'পৃলা ব্যঘসাধ্য অন্কষ্ঠান, 

ইহাতে এত 'অন্ধক উপকবণ-সম্প/বেৰ প্রয়োজন হয যে, ধনবান্ ভিন্ন কেহই এই 

পৃ! কবিবাব সঙ্গল্ল কবে না। ছুর্গাপুঙ্গাব অনষ্ঠঠত। ধনবান বাক্তি প্রায়ই 

গ্রামেব ভদ্রাভদ্র সকলকেই 'মাহাবেব নিমন্ত্রণ কবিয়। থাকেন। অনেক ক্ষেত্রে 

এমন হয মে, পূজার তিনটি দিন পৃঙ্গাবাডীতে ছাড়া গ্রামেব অন্তান্ত বাঁডীতে ফ্লাউড 

চাইছে হানা। গ্রামবাসীরা সঙ্লেই পুজাবাডাতে প্রায় সর্বদাই উপস্থিত 
থাঁকেন,__পুজার অন্ষ্ঠানটিকে তাঁহার) সকলেই নিঙ্গেব বাডীব কাজ বলিয়া মনে 

কবেন। যাহাতে পুজাৰ কোথ ও কিছু খুঁত ন। থাকে, কোন বিষয়েই কোন 

জঙ্গহানি ন| ঘটে, সেদিকে সকলেই নজব বাঁথেন। 



পঁচিশে বৈশাখ ১১৫ 

পুজার বাড়ীতে গৃহন্থামী প্রায়ই সাধ্যমত আমোঁদ-গ্রমোদের ব্যবস্থা কবেন। 
কোথাও বা যাত্রাগাঁন হয়, কোথাও কীর্তন বা চপ, কোথাও ব। কবিব গান 

হইয়া থাকে। পূর্ববন্গে এই সময়ে লাঠিয়ালের! পৃক্গাবাড়ীতে আসিয়! লাঠিখেলাব 
নানাবিধ কলবৎ দেখান। 'আঙ্গকাল প্রায় প্রঠোক গ্রামেই যুবকেব! মিলিষা 

সখের নাট্যদগিতি প্রতিষ্ঠ। কবিয়াছেন। গ্রামেব এই নাট্যসমিতিগুপি অনেক 

সময়ে পৃঞ্ধাবাড়ীতে নাউকাভিনয় কবিয়! থাকে । ইহা গ্রামেব আবাঁল-বৃদ্ধ- 

বনিতাব মধ্যে বিপুল উত্সাবেব হয করিয়! থাকে । 

দখমীব দিন প্রতিম] বিসজিত হয়। নিকটবর্তী কেন কোন নদীতে অথব। 

পুক্ষবিণীতে প্রতিমা গুলিকে থাগ্ঠভাঁগ সহকাঁবে লইয়! যাওয়া হয। তাবপর 

প্রতিমাকে জলে নিক্ষেপ কবা হয় । এই দৃশ্যটি অতি ককণ সমবেত নবনাবীব 

প্রায় গ্রত্যেকেবই চক্ষু এই সময় সজল হইয়া! উঠে। প্রতিমা বিসর্জন কবিধ! 

ভক্তের] সেই শুন্ত মণ্ডপে কিবিয়! আসিয। হৃদযাবেগে কাদিয়। ফেলেন। প্রতিমা- 

বিমর্জনে পব সকলেই আ'স্মায়-স্বজনেব সহিত কোলাকুলি কবেন, সকলেই 

নিজ নিজ এওকগনকে শ্রণাম কদেন। কাহাণও বিবোধ থ|কিলে অনেক সময 

তাহ। এই মিলনে আনন্দে খিস্বৃত হইয়া থাকে। প্রত্যেকেই বন্ধ-বান্ধণকে 

সাামত “মিষ্টিখ কৰাইয়া থাকেন। এইবূপে বিপুল 'আপনন বাঙ্গালীব ঘবে 

পূজার কয়েকটি দিন সুৎন্বপ্রেব স্তাষ কাটিয়া যাঁষ | 

পঁচিশে বৈশাখ 
গ্রতিবর্ষে ববীন্নাথেব জল্মবাসবে আমরা তাহাব উদ্দেশে ভক্কিব অর্থ 

বচন। কশি। 

তাহাব প্রতি শ্রদ্ধ। প্রদর্ণন তাঁহাকে সন্ধ কবিব বলিয়া! নয়-__মহতেব প্রতি 

শরদ্ধ। জ্ঞাপন করিয়। নিজেদেব সেই মহঝে মগ্ডিত কবিবা৭ নিমিত্তই ইভা 

অবতাহ্ণা। . 

ববীন্দ্র-জন্মেখ্সবের অনুষ্ঠান তাই একান্তই অন্থুবেব প্রেবণায়। আমাদেব 
জীবনের এটি একটি নু আকাত্হিত দ্বিন। বণীন্দ্রনাঁথ আমদের কবি, ভাবতেব 
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কবি, বিশ্বের কবি। জানি ন। কত স্তুকৃতির ফলে আমরা তাহাকে লাভ 

করিয়াছিলাম। তাই তাহার জক্মোৎসবে আমব! মাতিয়া উঠি। আমব! সব 

কুলের ছাত্র। একদিন প্রধান শিক্ষক এহাশয় ঘোষণা করিলেন বিগ্যালকে 

রবীন্দ্রনাথেব জম্মোৎসব অনুঠিত হইবে। এই দিনটি নিমিত্ত আমব। উন্মুখ 

হঃয়া থাকি । বাব মাপেব হেব পার্নণেব মধ্যে কবিগুকব জম্মাদিনও আমাদের 

জাতীয় উ্সবেব একটি সঙ্গ হইয! দাড ইয়াছে। যাহ1 হউক, আমাদের বাংল! 

ভাষ।র শিক্ষক মহাশয়েব নিকটে হাঞিব ইলম । তান আ'গ্রহণুবে বখীন্দ্রনাথেব 

বনাবলা হইতে আবৃন্ধি করিবার |নমিন্ত কয়েকটি কবিত। পাছিয়া দ্রিলেন। 

ইহার ণব হইতে শিশ্বকতিৰ জমপিবসটিক সাক করিয়া ভুলিবাৰ নিশিন্ত 
আম'দেব মধ্যে প্রবণ সডা পরদিযা গেল। অ.বু'ৰ নহড। চলিতে লাগিল 

এবং কযেকজন হ্ুকণ্ঠ সহসাঠি একজন সঙ্গীন্জেব নিকঢ যাইয়। বশীন্ত্রনাথেব 

রচি2 গত শখিতে লাগিলেন। 

হলেন পুর্ণ উদ্ধমে চলিঙেছিল। অবশেষে সেই চিবখ। গত দিনটি 

'আপিযা পডিল। ২৫শে পৈশাথ হাব হইল গুঠাবে উঠিয়া গানালাব পাবে 

বলিয়া।ছুলাম ২ শে তৈশাখেব গরম স্থপবশ্মি আমাব ললাও খাতির কবিল। 

আমি পুলকিত জঞ্বে উপিগা জাসিল।ম। চষ প্রাতঠদিনহ উঠেন, তাহার 

কিবণজ্াল প্রা দন সমগ্র বিশে শালা তি কবে জাহঠ লিখন আাগাৰ। 

কিছ আ।ছ। এ চির পুবাহন বকে যেন বান আঁন্বতলায ছানতন্দব অনুতভা ধার 

বপিয়। যন হইল। ধাবে পাবে বিদ্ধালফে বাহযা উপকিত হইলাম । প্রাত 

গদমোত৯ মনে হতে ছল খয পুলে এমনি একাদিনেহ পধাতা আহার 

শ্রেঠ নগ্কানকে পাগবাতে প্রেবন বাশিয়াহিলন। মোদনেব আটাশ বাত। 

কি এই শিখব মানণকে গহশ কাবা নিশি আকার আপেল] কোন 

বিচিএহাব পাছে সজ্জিত ৬হশাছিন। পে হাতপুন্ব সবলেই পম 1৩ ১হযাছিল। 

আমাদেখ উত্ণবে: কাল নিপাত ৬ই হল সায়া ।  গ্রনন্ষ হল ঘবটিকে 

নঙাপাঠালে চিন বক হতল। প্ঠীংগ্রথমে খামাদে বাস এখানে এই 

1ডাঁনস গ'ল প্রচুন। সবে বেন আট|লিচাৰ 15৬ এখানে তেমনি হচ্ছন্দ 

বনজাত বুঙ্ষেণ গ্রংচর্য। হলেব 'একপার্থে সাপতিব আঁদন 'এবং তাহ্াবই 
সম্মুখে অন বেদাব উপব বিশ্বকাপব প্রল্থংমুতি স্কাপিত হইল। অত্ঃপব 

অভিথিগণব নিশি আ!গন বচন। কিয়া আমরা গৃছে ফিবিয়। আপিলাম। 
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সায়ান্েব পূর্বেই আমরা পুনবায় সভাগৃহে সমবেত হইলাম । প্রাধান্বকার 
গৃছেব সেই বিচিত্র রূপরাশি আমার মনে তেমনি ভাবেই মুদ্রিত আছে। ক্রমে 

ছাত্র-্্ুগণ আমিলেন। অতিথি অভ্যাগতে গৃৎ পূর্ণ হইল । অবশেষে সভাপতিব 
আগমনে আমবা! উৎসব আঁবন্ত কবিলীম। 

কার্ষনুচী পূর্দেই নিধাবিত হইয়াছিল । একটি শিশুভার বিশ্বকবিব কণ্ঠে বর" 

মাল্য পবাইয়। দ্বিল। আমবা সকলে শ্রদ্'ছিভচিতে উঠি] ঈ'ডাইলাম। 'অতঃপব 

সংস্ক 'সাঠিন্যেব শিক্ষক মহাশয় বেদমন্ত্র পাঠ কয়া সভাব উদ্বেেধন কবিলেন। 

তব এস্ভাধ উদ্দা্ত কণন্বব 'জাঁকাশেব স্তব ছেদ কবিযা যেন কৌন উধ্বপোঁকে 

বিএখণ করিতেছিত। মনে ভইতেছিন অসংখা গ্রদীপঞ্ছলা এই সভ'গৃহে 

আমখা ও যাঁঠ।ব। মমবেত ভইযাছেন তাহ।বা স।পধাবগ মান্ুম নয- ধিশ্বনিয়ন্তাব 

অমে|খ আনমপ।দে শিমিদেব মধ্যে আদব এক একটি বিধাট পুকষে পবিণত 

ভহাছি--এহ ভ%ঙে মাহাদেব অনাধা কিছু নাই, অজেখ কেভ নাহ। 

বেদমন্ত্র পাপে নে সনাগ হইল । ভইবাব আবুছু £হুং মঙ্গীতেব পালা, 

আগনা পুন 5৮5 55 ছিলান। 2 তাত উত্জবেশ এ শ্ব্গটিতে আমাদের 

অভিনয় স্ঠশাতেই জল্পম্ন ভহদাছিল। অতংণণ বিগ্ধালছেশ কয়েকটি ছাত্র 

বিশ্বণরিল গীবন। ল্য মালোচন। করিলেন । ত হানে পরা শেবে সভাপতি 

মহাখয় উঠব অরভিভ বা আবম্ত করিলেন | টানাকশোব ববাশনাগ্ে কথা 

বলল্নে। আদ যেখিব'ট মভাখ**মালছ্ব বঙ্গ অ।শ্রিঞ দেবধাকব মত 

ভন লোছে শসার গ্হয়ছিল-ত।ভাৰ অন্ুবেধগন ভইখাছিল এত ২৫খে 

বৈশাখ । সে অ'জ বৃ ধৎ্দব পূর্সেব কথা । সেট ১২৬৮ সাল। 

ক্রমে সেই জ্পুন এক শিশুবুক্ষে গবিণত €হুল। ছাদে 'আ।লিমাব ধারে 

দী।(ড।ইয। পার্বতী পুফবেণীতে স্নান খীগণেব ভাঁড় দেখিতে দেখিতে বালক কবি 

সময়ে হিলব ভুলিয়া যাইতেন। পাঁলকীব ভিতবে বসিয়। মনে করিতেন সেট। 

একটা! পক্গীবাজজ ধোঁডা, তিনি তাহাঁব সওখাব__কোন স্প্নপুবীর রাজকন্তাকে 

উদ্ধাব কবিবার নিমিত্ত অনির্দেশেব পানে ঘোড। ছুটাইয়া চলিয়াছেন ত” 
চলিয়াছেন ; সে যাত্রা আর সীম! নাই, শেষ নাই। 

প্রভাত রবিই দ্বিগ্রহরের ভাস্কবমূঠিব শুচক | যধ্যাহের যে পবিণত সু 
ধরণীব কন্দরে কর্দরে আলোর বাবতা পাঠাইয়া দেয়, প্রভাতের অরুণ- 

বাঁগরঞ্জিত আকাশ হইতেই তাহার পবিচয় মিলে । বিশ্বকবির উত্তর জীবনের 
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সার্থকতার পশ্চাতে ছিল তীহাব শৈশব কৈশোবের অদম্য বাসনা এবং 

অক্লান্ত কর্ণপ্রচেষ্টা 

তাবপব কেমন কবিয়া এই মহামানব ধীবে ধীরে স্বীয় সাধনার পথে অগ্রসর 
হইয়াছিলেন-_সভাপতি মহাশয় আমাদেব তাহ! শুনাইলেন। তীর্ঘ্যাত্রীর মতই 
তিনি মানব রাজ্যেব যুগ যুগাপ্তে পবিভ্রমণ কবিযাছিলেন। তিনি বিশ্বেব 

দ্রবাবে বাংল! ভাষাঁব চিবস্তন আসন প্রতিষ্ঠা করিযা গিয়াছেন। তাহাব 

জ্ঞানলোকে অজ্ঞানভাব অন্বতমসীচ্ছন্ন গহবব9 আলোকিত হইযাঞিল। আজ 

রবীন্দ্রনাথ আমাদেব মধ্যে বর্তমান নাই, কিন্তু তাহার বিপুল কীঠি তাহাকে 

অবিস্বরণীয় কখিয়া বাখিয়াছে। 'আমাদেব সাহিত্যে, সমাজে, ভাৎনীর, বল্পনায় 

প্রতিনিয়ত ঠাহাব প্রভাব অন্ভভব কবিতেছি। আমবা কৃতজ্ঞচিত্তে তাহাব উদ্দেশ্যে 

পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ কবি-_ত্িনি দ্বর্ণ হইতে আমাদেব আনীব।দ কাঁববেন। 

সভাপতি মহাশয় তাহার অভিভাষণ শেষ কবিলেন। মনে নৃতন বলের 

সঞ্চার হইন্ছে বলিয়া মনে হইল। নিমন্ক্িতগণ সভাত্যাগ কবালিন। 

সাফল্যের আনন্দে পুলকিত হইগ] "মামবাও গৃহে বিবিগ্কা আসিলাম। 

মহর্রম 
[নুন মহব্রম মাসের মভিত বিজ পুণাশ্মুতি এনাম ভাদান ও এনিদের সংক্ষিপ্ত 

ইতিহাস-_কারবালার শুদ্ধ" যুদ্েব স্ম।তর পতি মম্মানার্থে শুলমানদেব অঞুষ্ঠান--উপসংভার 1] 

আববীয় বৎসবের প্রথম মাঁস “মহুধ্বম' এই মাসটি খু পুণান্মতিতে মণ্ডিত 

হইয়। 'মাছে। ঈশ্বব এই মাঁসেই নাকি বিশ্বস্থষ্টি কধিয়ািলেন। এই মাসেই 
মানবেব আদি পিত। আদমেব ভন্ম হয় » এই মাসেই হজবত নূহ জগ্ম গ্রহণ কবেন। 

কিন্ধু যে কক্ণ স্মৃতিটি এই মাসটিকে মান্তষেব হৃদয়ে চিবদিনের স্থায়ী 'আসন 

প্রেদান কবিযাছে, তাহা অত্যন্ত শোকাবহ! 

ইসলাম ধর্নের প্রবর্তক হজবত মহন্মদেব দৌহিত্র এমাম হাসান ও এমাম 

হোসেন হজরত আলির পুত্র। হজবত আলি মুসলমানগণের নেতা বা! “খলিফ! 



মহমুরম ১১৯ 

নির্বাচিত হ্যাছিলেন। দামেষ্কের শাসনকর্তা মহাত্মা! মাবিয়ার সহিত এই 

সময়েই হজরত আলিব খলিফা! পদ লইয়! একটা গোলযোগেব সুত্রপাত হয়। 

আলিব মৃত্যুর পর মাঁবিয়! দামেস্কেব খলিফা এব* এনাম হাঁসান মদিনায় খলিফা 

নির্বাচিত হইলেন। মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে এইরূপ একট! বাঞ্ছনীয় 

বিবোধেব অবসান করিবার জন্য হাসান মাবিযাকেই খলিফ! বলিয়া! স্বীকার 

কবিলেন এবং নিজে মদ্দিনাব খলিফাঁব পদ পবিত্যাগ কবিলেন। স্থিব হইল, 

মাবিয়াব মৃত্যুর পব এমাম হাসানই খলিফা হইবেন। 
মাবিয়াব পুত্র এঞ্দি অত্যান্ত দুবাচার ছিল। সে দেখিল মাবিয়ার মৃত্যুব পর 

খলিফার গৌববজনক পদে হাসানই নিযুক্ত হইবেন। এমাম হাসান ও এমাম 

হোসেনকে বধ কবাই তখন তাহাঁব একণাত্র স্বল্প ভইয়। দাড়াইল। দুবুত্ত এজি 

তখন এক তীপণ মন্ত্র বশিয়1 বিষপ্রয়োগে এমাম হাসানকে হত্যা! করিল । 

মাবিয়! অগণা মুত্রাক্কীলে ত্বীয পুর এড্দিকে খলিদা মনোনীত কবিয়া গেরেন। 

কিন্তু এমাম হোসেন হরবাচ।ব এছিদকে খলিফা বলি! কিছুতেই স্বীকার 

কংিলেন না। 'এইরূপে বিবাদেব শ্এপাত হইল । এজি «মাম ছেবসেনকে 

বশীভূত কবিবাব জন্ত নানাবকমেব 'নায়োগ্ধন কবিল, নানা প্রকার ষচযন্্ কবিল। 

এমাম হোসেন তখন মিন! ত্যাগ কবিযা লপবিবাবে মক্কা নগবীতে গমন 

কবিলেন। সেখান হইতে আবাঁব তিনি মাহাযালাভেব আঁশাষ কুফানগবী 
অভিমুখে ধাত্রা কবিলেন। পথিমধ্যে কাঁববাল। নামক শুপিশ[ল প্রান্তর । 

উহাব মধ্য দিয়া 'ফোবাভ” বা! *ইউফেটিম্ নদী খহিয়। চলিয়াছে। এমাম 

হোসেনের কুফা-গমনেব পথ বদ্ধ ক্বিবাব জন্য এলিদ একদল পৈশ্বা প্রেবণ 

করিপ। ফোনাত নদর তীবে সেই সেনাদল এমাম হোসেন ও তাহার 
অনুচরখর্গেব পথ কদ্ধ কবি দাডাইল। সন্মুখেব পথ রুদ্ধ দেখিয়। এমাম 

হোসেন মক।য় ফিনিয়! যাইবার উদ্ভেগ করিলেন। বিস্ক এজিদের সেনাপতি 

তাহণবে জানাইল যে, এজিদ্বকে “লিষ1 বলিয়! ক্বীকার ন! করিলে ঠাহকে মন্কায় 

ফিরিয়া যাইতে দেওয়া হইবে না। এমাম হোসেনেব দঙ্গে মাত্র বাহাত্তব জন 

সঙ্গী। তাহা ছাডা স্ত্রীলোক ও বাদক-বালি'ক সমদ্থিত তাহাব স্ুবৃহৎ পবিধাবও 
তাহার সঙ্গে চলিয়াছে। অনন্টোপায় হইয়া! এমাম হোসেন সম্মুখ-যুদ্ধে আত্ম 

বিসর্জন কবিবাব লঙ্কল্প করিলেন । তাহার চোখের সম্মুখে ক্ষুধা-তৃষণায় কাতব 

হুইয়া কোমলপ্রাঁপ বালক-বালিকার|। এব" তাহ।র পবিবারন্থ জ্রীলোকগণ মৃতপ্রায় 



১২৬ বঙ্গভারতী 

হইলেন। তবু তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত হইলেন না। একে একে তাহার 

অন্তচরগণ.ও আত্মীয়-স্বজন সকলেই সেই ভীষণ যুদ্ধে আত্মবিসর্জন কবিলেন। 

অপশেষে এমাম চোসেনও সম্ুধ-সমবে বীরেব মত প্রাণ দিলেন। 
এই ভীষণ ধর্মমুদ্ধেব হাদখবিদাবক পরিণাম স্মবণ ক বিষা আছিও জগতের সমগ্র 

মুসলমান সম্প্রনায় 'অশ্র বিসর্জন কবেন। শুধু মুসলমান কেন, এমাম হোসেনের 

বীবোচিত 'আ।ত্মবিনঙ্গন পাথধণীব সকল সমভা সমাঁগের কাছেই পবম শ্রদ্ধা বস্ত। 
যে শোচনীয় অবন্তায় এমাম হে।সেনেব পবিবাব মেই ভীষণ “কাঁধখালা? প্রাস্থাবে 
ক্ষধা-তঞায় প্রঃণ হাবাঁইলেন, তাভ। স্বঙিপথে উদ্দিত ভইলে, মানুষ মাত্রই ব্যগিত 

না হইয| পাবে ন1। ভছবত মহম্মাদব শিষ্বু সলমাণ সন্প্রধাধেবলে।কেণ হাতেই 

যে তাহার প্রিযতম দৌহিত্র এইকশ কঠোব নিগ্রহ ও শি্ষাতন ভোগ 

কবিয়াছিলেন, ইসা] পরম পত্তাপেখ বিষয়, সন্দেহ নাহ। 

ম্ব্ণম মাত্রেই ছরয়বিদ।বক ধমদদ্ধ সংঘটিত ইইযাছিল। ত'ঠ আিও যখন 

মংবরম মাস প্বাসে, হখনই সমগ্র মুসলদান সম্পররায়ের জবয় দন! [নব ও নন 

অশ্রু-স্জল ভইপু গে । আটিও তান সেই পরম শোকাহ ব্যাশাঝ্টিকে 

ল্রবণ কন্যা] শেক গ্রুলাশ পবেন। মশলল'নদের শিষাতসন্প্রাদ।য়িই এই 

উপলক্ষ্যে বেষ্ট সম!বোহ কবিয়! থাকেন । তাহার দিন যান “বোজা? অর্থাৎ 

উপবাস বত আবলছন কবিয়! 2তীপ দিবসে পিবাট শোভাথ/আব অংষ্টান করিয়া, 

কাবপাল। প্রান্থবেব সেই ভাবণ ৯ ঠাকাগ্ডেল পুণবাভিনঘ কবিয়া থাকেন। 

“নুনি'-সম্প্াদায় এই প্রবাঁব মমাশেহ & পাহাাডপবকে ব্ম-বিকদ্ধ খলিখ। নিন্দা 

কবিয়া থাকেন। তাঙ্াবা শুপু নীববে সেহ বিষাদণয ঘটনাটিকে স্মণণ কবিষ! 

অশ্রবিসর্জন কবেন ও ভগবানের নিকট মানুষে পাপ-তাপ মেচনের ভন্য প্রার্থন। 

কবিযা থাকেন। 



প্রবন্ধ-সঙ্কেত 

সরন্বতীপুজ। ৪__হচনা-হিন্দু জানি উত্মব অরম্বতী বিদ্কার আধিষঠাত্রী দেবতা, তাহার 
বর্ণ গৌর, বেশবান তত্র, বাতন হংস ও "ুবনর্ণ ৮ভান লঙ্মণ। ড$ৎসব কাল-মাব মাস, শুর্ুপক্ষ 

পঞ্চমীতিখি, সঞ্চাল পুজা, সন্ধাধ গাহি । প্রতিদাৰ বখনা-হংমবািনী, শবেতপদ্মের উপর 

উপস্ষটি, হান বীণ ও পুস্তক, পা দুহটি শেতপংঘণ ভপর স্থাপিত, দেলীর আুনক মু! । 

পাব শানন্দ-ছনেমযেদর আনা (বহ ফুন ঠোনে, (বহু পুভাৰ যোজন কে, বেছু 

মঙ মাজা, (বঠ খুপ-দ্,খ আগা » বেবাবন্ডাণে অঞ্ণা প্রনান। হ্বুলর পৃথ। ৪ বাডীর 

পুদ'। বিএন পণানেখে প্রতনা [বপজপ্ত াধক।ছে প্রতিমামহ শোস্ছাখন্র॥ ন্দাতে বা 

সরব । প্রতদা-ব্গিচন। 

ইদ ন। গত £ পানা-চুপলমান শির উত্মা। চত্মবেধ ইতিহাপ- হজরত 

উদ শিবা অগ্োবিধানার্থ লী পৰণ্ক লি দিতে স্ঘত হন, ঈশ্বর সনু? হইয়া পুত্রের 

পাবি ৯৮ পন? কাবিতে আদান পেন নেউ হইত বোরখানি অনুষ্ঠান ছার! মুমলমানেরা 

উদ হব কন্পান বারা আমিন । দিন 7 নস্বসের এসবাগ আন্বের *ণ্যে বিছ়জগ নাই। 

উদ -তএপেন আদব এও বা !টগ বন বুৎন প্রা নহ ইত 1 ভা লতেহে | 

নথহা দ] 3--৮5না-1তশ্কুব ভগ 0 চতত 7 বা তিশগানাডি মনের পবা তাও 1 

ঘুচে শনি তের সিশব ৩ বন টিন ৩ চপ ও তাজ তু 2 সাক শর রুখবত! 

প্রসদ্ধ। “১নতের শপথ বশ, থান 'দবঠার বণনা) জগরাশ। বালক, মহা 

শোভানাত্রাঃ ঠা দ-জিমোদি শহাও তালি কেন চি । মাহা চাগ বথ। 

লশ11 £- জু শাদা 12 নি যব বধ বাশাদণ সব | তৎসবকালিল 

মাঞ্ীন দানে" পুপল হব নথসবে। স্থাশনলা বাতন প্রা মনও, বান্ষতত উন্র-পগ্চিমাঞ্চলে। 

উত্সবের বণনা__ দার, পুষ্কম বং তইসা খপ । 

অনুশীলনী 

নিম্নলিখিত যে কোন একটি উৎসব মন্ঘ্ধ একটি প্রবণ শিশু 1৮৮ 

বড়দিন, দেওযাঁতি, নববধ, বাঙ্গীলীব বিবাহ, নবান। 



নবম পরিচ্ছেদ 

পশুশালার তিন ঘণ্টা 
[ কলিকাতা বিশ্ববিদ্ালয়--১৯৩৬ ] 

| হুচনা--ত্রমণের সঙ্গী- ভ্রমণ-পথ- পশু-পন্দীব বণন-বিশেষ বিশেষ জন্তব প্রকৃতির 

সংঙ্ষিপ্ত বর্ণনা__উপমংহার |] 

মাষ্টার মহাশয়ের সঙ্গে সেদিন আলিপুবেব পশুশাল! .দখিষা আগিলাম। 

দেখিবার মত ক্ষিনিসই কটে। বাসে চছিয়া গেলাম । যেখানে বাস হইতে 

নামিলাম, তাহাব অনতিদুক্হে পশ্ডশালাব প্রবেশ-গথ | বাস্তাব দুই পার্খে 

ছোঁল। ও কলাব দোকান । দোঁকাঁনী ভাঁকিতেছে-__£ডিডিযাঁব জন খাণাব নিয়ে 

যান বাবু । 'আমব দুই একক পযসাব ছোলা ও সলা ক্রয় +প্লাম। পশুশালার 

দ্বাবে বযেকজন কমচাবী দাডাইসা আছে । প্রন্টেক দর্শকের নিকট তাহাবা 

দুই আনা কবিয়] দর্শনী আদাধ কবিছেছেন । গ্েটেন মদো একটা চত্ত্র।কার 

যন্ত্র রহিয়াছে । এ চাকাটিব সঙ্গে মাত্র এবছ্ধন লে'ক একবাঁবে পশ্তশালাব 

মধ্যে প্রবেশ কধিতে পাবে । চাঁকাটি যতবঁব খুবিবে হত আন! আদায় 

হইবে। প্রবেশ করিবার পবই দেখিলাম বাস্থাৰ এক ধাবে সোডা-লেমনেড, 

আখ, বিুট ও লঙগ্তুসেব 'িল' বসিয়াছে। একটি লাক কতকগুলি বেলও 

বিক্রয়ের জন্য লহয়। 'আমিয়াছে। হাতকে থাওয়াইবাৰ জন্ত আমণা কিট আথ 

ও বেল কিনিয়! লহলাম। 

প্রথমেই দ্নেখিলাম বড বড উটপাখী গল। উচু কবিয়া। ঈ।ডাইয় বৃহিয়াছে। 

এগুলিব শবীর যেবপ ভাবী ও বড, মে 'অন্পান্ছে ইভাদেব ডান! ও পালক খুবই 

কম। ইহাবা আকাঁশে উ্ডিতে পাবে না। পাখী হইলেও ইহাব। জক্মাবধি 

পৃথিবীব উপবেই পাষে হাটিয়া বিচরণ কবে। পন্সি-সমাছের কাছে উটপাখীর 

ইহ! একট। বড বক্ষের লজ্জাব কথ, সন্দেহ নাই। 

কত বকমের রুঙ-বেবডেব জ।না-অঙ্গানা, দেশী-বিদেশী পাখী যে দেখিলাম 

তাহ! বলিয়! শেষ কব যায় না। আমাদের দেশে অতি পরিচিত ঘুঘু, বাশঘুঘু। 

বেলে হান, পাতিহীস, চীন! হাস, বাহাস, পায়রা, কাঠঠোক্বা, শালিক, 
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চডাই, টিয়াঃ ময়না! সবই এখানে আছে। বাঁজপাধীগুলিকে তারের জাল দিয়া 

ঘেরা ঘরের মধ্যে আটকাইয় বাঁ! হুইয়াছে। একদিকে যেমন ভারতীয় 

মযূব ও কাকাতুয়া আছে, অন্থদিকে তেমনি বিলাতী লার্ক এবং নাইটিজেলও 
রহিয়াছে । ইহ! ছাড়! অষ্ট্রেলিয়৷ হইতে আনীত কয়েকটি হুন্দব পক্ষী দেখিলাম । 

উহাদের পালকগুলি বিচিত্রবর্ণে বঞ্জিত। উহাদের ম্বব কিন্তু বড় কর্কশ। 
আমাদেব কোকিল কালে! পাখী, কিন্তু উহাধ স্থব শুনিলেই সকলেরই মন 

মুগ্ধ ভয়। 

হিংস্র পশু গুলিব মধ্যে বাঘ ও সিংহ উল্লেখযোগ্য । সম্প্রতি মাননীয় লেডী 

উইল্লংডন 'আ|লিপুব গশুশাঁলায় যে প্রকাণ্ড বাঘটি দিয়াছেন, উহাকে দেখিসেই 
প্রাণে আতঙ্কের রঞ্চ'ব গষ। তবে থাগ্ভাভাখে তাহাব অবস্থা! শোচনীয় হইয়াছে? 

সঙ্গে স্দে তেজ ও বীবত্ব9 শ্বভাখতঃ কশিয়া আসিয়াছে । একটি শ্বেতাঙ্গ 

ভদ্রলোক কামেশব স'ছাযো এ বাঘেব ছবি ভুলিয়া লইহেছেন। পশুধাজ 

সি"ভ আাছেন। যে কটি দিংহ দেখিলাম, পবগ্ুলহ "শাকাবে বুঃৎ ও ভয়াবহ ॥ 

কিনব স্বাধীনতা ৭ আহাগেব অভাবে, তাভাদেব শ। ও লাপণ্য আব নাই । দেশ- 

ভেদে খাঘ এবং সিহেব 'আংকাৰ ও 'অবয়বেব বেশ প্রভেদ্ হইয়া থাকে তাহার 

নমুন! সেদিন পণুণালায় দেখিয়া আসিলাম। বাঁঘেব ঘবেব কাঁছে কযেকটি 

ভলুক দেখিলাঁম। এাভাদেব মগ একটি একেবাবে মডাব মত পড়িয়! 

'ঘুমইতেছে । অথব| ৬্তুবটি সাই মবিয়া গিয়াছে কি না, £ক বলিবে? 

শুনিলাম, 'মাদকাঁল পশ্তশালায় প্রশ্হ পহুমণ্থাক প্র।ণী মাঝ যাইতেছে । বনের 

স্বচ্ছনচাবী পণডপক্ষীকে লৌহপিঞ্বেব মধো কতক্ষণ আটকাইযা বাখা যায়? 

ইছছবেব উৎপাত নাকি এই গুহ্যর অন্ততম কাবণ। 

“জিবাফ+ গুলি দেখিবাব জিনিস বটে! এবীব যে তাহাদেব খুব বৃহৎ তাহ 

নষ, তবে ্ইাদেব পা ও গল। অতান্থ দীর্ঘ। গলা উচু কবিয়া যখন উহাব! 
দীডাইর থাকে, তখন উভ্াঁেব দিকে চাহিনে মনে ভষেব সঞ্চার হয়। উহাণের 

গলা ও পাষেব অতিরিক্ত দৈঘেব সহিত লঘু দেহটির কিছুমার সামগ্রশ্য নাই, 

এজন্য উহাবা দেখিতে কুত্সিত। পঞ্তখালীয় দাঁত একটি জিবাফেব শাবকও 
দেখিলাম। 

« হিপোপোটেঘ1ম? জলে থাকে । পশ্শালার মধ্যে একটা প্রশস্ত ডোঁবাব 

মত স্থানে এই বিরাট জন্ধগুলি বাস কবিতেছে। ইছাদেব মুখেব দ্বিক অনেকটা 
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গীগ্ডীরের মন্ত, তবে বিরাট আকাবের জন্ত লোকে সাধারণতঃ ইহাকে 

'জলহত্তী” বলিয়! থাকে। 
নানা! বকমেব বানর দেখিলাম। ছোট, বড, কালো, ধূনব, মেটে প্রায় 

শতাঁধিক বানব চিডিয়াখানাষ তাবে জাল-বেটিও গৃহেব মধ্যে আধদ্ধ আছে। 

দর্শকেব! কিছু কিছু ছোল। গেলিয়! দিতেন । উচাব! মহানন্দে চাহ কুডাইযা 

থাইতেছে। আমলা উহ্াদিগকে কয়েকটি কল! দিলাম । উহাঁব। কলাগুলি 

উৎসাহের সহিত গ্রহণ কিয়া ততক্ষণাৎ ছাঁডাইণ! খাইয়া ফেলিল। 

ছুই-তিনটা “ওলং৭টা*' বৃছিযাঁত।। ইহাদের দাবা প্রায় মানার মত। 

ডাষ্ট ইন মে বানব মভষেব পবপুণয | বর্ণ হাহা হধ, তবে বানব ও 

মানবের মধ্যবতী 'অবস্থাটি £ই বিন-মািবা বাঁ ওপা* ওটাযয়েন মবো দেখা যাইবে। 

বানবেব লেজ "মাছে, বিদ্ধ হছাদেণ লে নাঠ। ভাই খোধ হয় ইহাদিগকে 

সন্মান কবিখ! 'বন-ম'ষ' 'আখ্যা এদ,ন কল হইখাছে | 

কয়েকটি সুহত্কার হশ্টী পঞ্চশালাব মধো এপ লহিসাঙ্ছে দেখ্লাম। 

ক্থলচব জন্থগণেন মনে ভশ্পী ছাকাবে সব পক্গ। বুখ। শাখল। যেন মোট! 

থামে মত! কাঁন ভুইগাঁণি যেন কুলা।। এসি ভভা সদন 'আম'দেব ভাত 

হইতেই কড়েবটি তেল ভলিয়। লতা আডাত কনা! আমরা একটি ভাতীজে 

একগাছা আখএ খাইতে দিলাম । 

সবীস্থগদেব ছন্থা একও, পৃণক গৃগ ভিশন পুথক পু কক্ষে এয়াল। 

কেউটে, চগ্্রণাা, ঘোছ1, লাউ দড স্ প্রভু ভ বিভিন্ন শ্রকাবে সপ বাঁশত 

হইয়াছে । শিখে নাধানো জল!গযেহ মধ বযেকটি ছে।ট কুমাব৪ শ্রইয়া বোদ্র 

পোহাইঙেছ। টিখঠিক্ি, গিবগিটি গড়ি তহ্ও শ্বহ্্ ঘব বহিয়াছে। 

“জেব্রা” একটি সুদৃশ্য জন্থ , দেখিতে অনেকটা ঘোডাব মণ তবে গাষে 

হুদৃশ্ট সাদা সাদা ভোবা-কটা। ইহাদেল পোষ মানাইতে পারিপে মানুষ আব 

একটি প্রয়োজনীয় কত্ত লাভ কবিত। গুনিয়াছি মান্তষ সেজন্য চেষ্টাও কম করে 

নাই | তবে ইহা! নাকি কিছুতেই পে।ষ মানে না। 

মহিযেব শ্যাষ দেখিতে, একপ্রকাঁব অতিকায়, জানোষার দেখিলাম, উহাদের 

নাম 'বাইসনঃ। ইহার] তৃণ-ভোঙ্ী জীব। অস্ট্রেলিয়াব জঙ্গল হইতে আনীত 

অদ্ভুত জীবজন্তগুলির মধ্যে “কাঙ্গারু'র নাম উল্লেখধোগা। কাঙ্গারর উদবে 
একটা থে মত আছে। সন্তানকে এই থলির মধ্যে লুকাইয়! কাঙ্গার-জননী 
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্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতে পারে। বহ্ুপ্রকাবেব সজ্জারু, কাঠ-বিড়ালী, গোঁধিকা, 
শশক, ছাগ ও হবিণ দ্েখিলাম। কষেকটি প্রকাণ্ড কচ্ছপও দৃষ্টিগোচর হইল । 

আলিপুবেব পণুশাল! একটা বিরাট প্রত্ষ্ঠান। ইহার বক্ষণাবেক্ষণেব জন্য 

সরকাব গ্রচুব অর্থ ব্যষ কবিতেছেন। 

এই পণুশালা দর্শন কবিলে অগ্রাননক্কালেব মধ্যে জীব-জগৎ পশ্বন্ধে গ্রচুব 

অভিজ্ঞত| লাভ কবিতে পাবা যাধ। শীবেব প্রন্কতি সহ্থদ্ধে নেক নূতন তথ্য 

জানিযা মনে যথেষ্ট আনন্দও ভগ] 1$% এই থে স্বাধান ম্বচ্ছগচাবী শত-সহত্ 

গ্রানীকে শুঙ্ঘলিত,নিপী ডত ও শ্হিত কবিধা ম'ভশ নিজের জ্ঞানপিপাস] চবিঠার্থ 

কবিহেছে-ম নুষেব এই প্রথ্ভি। হধ্যে যে বভখান প্দুবতা নুকইয়া আছে, 

স্চাহা মনে কণিলে শিহব্ধি। উঠিতে ভগ । 
শর কস পাস 

একটি প্রদর্শনী 
| লিক 51 বিগপিঠ। লধ-১৯৩৮ ] 

[ছাল দরপতন) আন্তা এনা উ তি হুশ পান 5ম তির ব।ল। 9 5তসখন্দে 
সি জা )০ ষ্ক ক । ষ্ চ 

সনু ৮ ০৯4 21 জগ তি নী ঠা ৮. ৩ ৩51 ৪.৩ | 

সেদিন হামংদের ভেলংশসহত় এ একটি এদননী দেবিধা আসিলাম- কফিন 

শিল্পের « খনা। তন হাল শাখিল। সানা দেশে কোথায় কোন্ শস্ব 

উত্পন্ধ ভব, । বান দল নিউ প।ানাণে দম্মধকোঞছাল তেন শিনেওউন্মতি 

হইভেছে -- প দ্দশ্নাতে 25 মন ণকত।াগ ত বব মহ বগলে হইযাছে। 

খাও মা) মা, ভাত ধত10 ৩ হোন শো অঙ্গ চাবিজন একটা ঘোডাও 

গাড়ীতে চডি৭ প্রধশনার দ্বাপদেশে আনখ। উঠহিত হহলাম। একন 

শ্বেচ্ছামেণক দ্বাবে দাডাইয়া প্রঠোক দশকেব নিকট হইতে এক আনা কিয়! 

দর্শনী আদ'য কবি্ছেছে। এহ সমস্ত পয স্থানীয় বালিকা বিদ্ালয়েব 



১২৬ বঙ্গভারতী 

উন্নতিকয্পে ব্যয়িত হইবে। বেশ হুন্দর তোরণটি, ছুইপাশে দুইটি কলাগাছ, 

ছুইটি মল কলদ। অর্ধনগুলাকার তোঁবণ দেবদার-পত্রে মগ্ডিত। প্রদর্শনী- 

ক্ষেতটিব চাবিদিক «“কবৌগেট টিনেব বেডা দিয়া ঘেবা। ক্ষেত্রে মাঝখানে 

একটি চৌমাথা, সেখান হইতে চারিদিকে চাবিটা রাস্তা গিযাছে। একদিকে 
সারি সাবি 'ইলে" বাঙ্গালার কৃষিজাত পণ্যগুলি প্রদশিত হইয়াছে, অন্যদিকে 

শিল্পদ্রব্যেব ই্ল। 

মেদিশীপুব কমলা-ভাগাব নামক প্রসিদ্ধ ধান্তেব আড়তের দ্বত্বাধিকাঁরী একটি 

্টল বসাইয়াছেন। বিভিন্ন পাত্রে বালাম, বীশফুল, দাদখানি, চামরমণি, 

বাদশাভোগ, সীতাভোগ, বামশালঃ বোবো, গিবফি প্রভৃতি প্রা দুষ্ট শত প্রকাব 

আমন ও 'আউশ ধান প্রদশিত হইয়াছে । এত বকমের ধান যে বাঙ্গালাদেশে 

জন্মায়, তাহ পূর্বে জানিতাম না। ভাল কবিয়। চান্ন বধিলে ফসল বেমন উতবৃষ্ 

হয় তাহাব নিদশন-ম্বরূপ কষেক গুচ্ছ ধানেব গাছও বাথ হইয়াছে । এক একটি 

গাছে প্রচুব ধান জম্মিয়াছে। 

কমল! ভা'গাবেব ইলেব পার্থেই তমলুক কৃষি-সমিতিব ছলে পাট প্রদশিত 

হইয়াছে । ধান ও পাট বাঙ্গালাব সধপ্রধান কষিজাত পণ্য । এক 'একটি গাছ 

যে কত দীর্ঘ ভই”হ পাবে, এব* উষ্ঠ হইতে মে ক বেলী পবিমাণ পাট বাহির 

ইতে পাবে, এখানে তাশাব নমুনা দেখিতে পাহলাম। 

তারপব ইক্ষু । খুব মোট। মোট] গ্রচুব ইক্ষু আমদানি হইয়াছে। 

কোইছাট্ুব নামক ইন্ষু হইতে নাকি গ্রচুব গুড জম্মে। “বকইপুব পল্লীমঙ্গল 

কৃষিদ্েত্র' হইতে এই প্রকাবের ইক্ষু আনয়ন কব! হইয়াছে । আ'মবা কষেকগাছ। 

আধ ক্রয় কবিল'ম। 

তুলাব ুলটি দেথিয়। কিন্ত আনন্দ হইল না। শুনিলাম, পশ্চিম বাঁঞজালায় 

যেটুকু তুলা জম্মে তাশ। "মঠ সামান্ত। প্রয়োজনীয় বস্ত্রেব তুলাব ছগ্ক' বাঙ্গালা- 

দেশকে অন্য দেশেব উপবেই অধিক নিন কবিতে হয। 

তিসি, সবিষা, তিল, বাই গ্রতৃ£ত তৈলবীঙ্গেব ষ্লটি বেশ সুন্দৰ হইযাছে। 

বাঙ্গালা দেশে 'জাক়্াব, যব, ভুট্টা, ছোল|, মটব, বলাই, মন্থন, অঙ্হর, খেঁসারি, 

বরধটা, যুগ, চান! বাদাম ইত্যাদিও বেশ জন্মে। এই গুলিব জন্য একটি ্রল 

খোল! হইয়াছে, দেখিলাম । 

দাজিলিং ও স্মাসীমের চা দেখাইবাব ভন্য একটি সুদৃশ্য গুল খোল! 



' এধটি প্রদর্শনী: সহ 

হইয়াছে বাংলাদেশে চা-পাঁনের অভ্যাস খুব দ্রুত বাঁডিয়। যাইতেছে। কাজেই 
চা-চাষেবও উন্নতি হক্টবে, আশা করা যাঁয়। 

ইা ছাড়া, তামাক, শণ, হলুদ, লঙ্কা, আদা, ধনে প্রভৃতি মশলার জন্চ 
গৃথক ইস দেখিলাম। সবকার হইতে কুইনিনের উপযোগিত! বুঝাইবার জন 
একটি ট্টল বসানে! হইয়াছে। সেখানে একজন লোক দাড়াইয় ধাড়াইয়। 

কুইনিনেব অপবিসীম উপকাবিতা সম্বন্ধে অনর্গল বকিয়! যাইতেছে । আমি 

দি/ড়াইয়। ভাইয়া অনেকক্ষণ লো কটাব মুখেব দিকে চাহিয়া বছিলাম। কিন্ত 

লোকটাব ক্লান্তি নাই--সে 'মবিশ্রান্ত বন্তৃঠ চালাইতেছে | 

ফলমূলেব &লটি চমত্কাঁব। একটি প্রকাণ্ড আনু দেখিলাম, উহাব ওজন 

বোধ হয় এক দেব হইবে । একট! প্রা 'আাধমণী প্রকাণ্ড কুমড| দেখিয়। অবাক 

হইযা গেলাম। ুলেব সন্মুখভাগে দুইটি [শকাম প্রকাণ্ড পেঁপে টাঙ্গানে। 
আছে, দুব হইতে আমবা পেঁপে ছুইটিকে লট বলিয়া মনে কবিয়াছিলাম। 
টাপা, মর্তমান, কাঠালি, সনাবি প্রভৃতি নানাগ্গাভীয কল।ব কাদিও সাজানে! 

বঠিখছে। কলাঞ্চলি যেমন বড, তেমনি গবিপুষ্ট , পাক! কলাগুলিব বউ ঠিক 

বেন ক5 মোনাব মত। হগ। ছাঢা খুব বড মূলা, বে গুন, 'গল, মান, শালগম, 

ঝিশ্বা ও শশাও দেখিলাম । 

এনে গেল কনিজাত দ্রবোব কথা-শিলদব্যের গ্রদরর্শনীও বেশ সুন্দর 

হইয়াছিল। প্রথমেই কাপঙ্ব কথ! ধলিঠে হয। পাঙ্গালাদেশ এক সময় 

ঢাকাই মশলিন গ্র্ততি হুম্ম বন্ধের জন্ বিখ্যাত ছিল। সে দিন আব নাই। 

ঢাকাই শাডাও আগক্কাল ছুলভ। ঢাকা পাকিস্থানেন অন্তুষ্ি হওয়ায় ইহাব 

আমদানি নাই ধাপলেই হয়। ভবে শান্বিপুব, ফবাসঙাঙ্গী, চন্দ্রকে।ণ। প্রভৃতি 

বাঞ্গ।লাব পিঠিন্ন স্তান হইতে যে সব তাতেন কাপড আনা হইয়[ছে, উহ।বা 

আঙ্জও খাঙ্গাল'ব পত্ত্র-শিল্পেব গৌবব ঘোষণ| ববিতেহে। সুখিদাবাদ ও বীবতৃমের 
নুদৃ্া বেখমা কাপডও আমদানি হইয়াছে। 

বহবমপুুধর কাসাবীদেব ইলটি দেখিবার জিনিস । ক বকমেব স্ুন্দব 

স্বন্দব কাসা, পিভল ও তাখার জিনিস যে ইহা গ্রস্থ * কবিহে পাবেন, তাহ। 

দেবিযা আনন হষয। কাসাব ই্টলেব পাণেই বাঙ্গালাব কাবথানায় প্রস্থত 

এনুমিনিয়মেব বাদন-কোঁশনেব ইলটিও বেশ জুন্দব। জামসেদপুবেব স্থবিথ্যাত 
টাটা! আ.য়রন্ ওয়ার্ন” একট! ই্টল খুলিয়াছেন। ইহাদের লৌহেব কাবখান! 



৯২৮ বঙ্গভারতী 

'আজ জগৎ-প্রসিদ্ধ। বর্ধমান জেলাব কাঞ্চননগরের কর্মকারগণও ছুরি,' কাঁচি 

দা, জাতি প্রভৃতি লৌহনিগ্নিত দ্রব্যেব ইল খুলিষাছেন । ইহাদেব গ্রস্তত লৌহ 
দ্রব্যেব খ্যাতি আছে। 

ঢাকাব উদ্বান্ত শশাখাবীব! একট! শখখাব ইল খুলিয়াছেন, শশখার উপর কি 

সুন্দর হুমমম কাককার্য। কিঞ্ট সব চেয়ে 'াশ্র্ঘ কৃষ্ণনগবেব কুমীবদেব ষ্টল। কি 

সুনাব সুন্দব পুতল। মাটি দয ভবমুজ, কলা, পেঁপে, মাছ প্রভৃতি তৈরী 
করা হইয়াছে ॥ জিনিসগুলিব আকা, গঠন 'ও বর্ণ এমন নিগুত হইযাছে যে, 

আদল কি নকল, ভাহ। সজে দিব বাযায় না। এন্বব শুন্দব পুতুল দেখিয়া 

আমাৰ শোন মুকুল উই কিনিবাব হন্ঠ বায়না ধবিল। মা তাহাকে একটি 

মাটিব বানব ও একটি পিছাল কিনি" দিলেন। 

বাঙগালাব গচলক্মাদেব পরি ভশ্গেব প্রত্থত স্ুন্দব শ্রুন্দব কাথ|। ও 'অন্ান্ত 

শিশ্প-দ্রবা প্রদশনের জন্গ একটি ইল খোল। হহয়াছে। শেফালিকা-নাম়ী কোনও 

বাঁলিক। মাছেব আইশ দ্িরা একঢা ফুলগাছ প্রস্থত কবিষাছে, উহ! দেখিয়া 

সত্যই খণ আনন্দ হইল। এ্রনিলমি, মেয়েটির বস মাএ নয় বৎদব। 

বোলপুব “নিকে হনেক? চানডাণ কাজ গ্রদশনেব গন একটি সরশ্ব ইল 

খোলা হইযাঁছে। স্ুুনাব, স্ুণশ্য ক'বকলা-যুঞ্ত চামদাবর বাগ, মনিব্যাগ। 

পুশ্তকেব মলাঢ প্রভৃতি নান] প্রকাবেশ জিনিস দোখতে পহলান। 

পুবঙল বেমিহ্কা'ল' ননক প্রসিদ্ধ কাখখানাব ইশটি দেখতে প্শাপেক্গা 

নুন্দব হহবাছিল। এখানে পানা একার গন» গন্ধ, হুগ্ধ কেশ তৈল, 

সাধান, মে! গ্রাঠতি অঙ্গবাগ ৩ অভাগা শুসাান ভ্রব্যেৰ প্রটুব 'আমধানি 

দেখিলাম । শামাকে ও মুকুলকে ঈগাল বধেকটি সাবান ও গনভ্ব্য নঠনান্ব প 

উপভাব দিলেন । 

বেল! পাও আসিল । সশ্যাব পপেই ববে কফ্িতে ভলবে১ £গন্যা আমব। 

তাঁডাতাড প্রদশনী-ক্ষেত্র হইতে বাব হহলাম। এদশশীক ভোখণে তখন 
ন্ভগহ বাভহেতে। যখন গাছে উহা ানলামঃ। 5৭ন কাবি-শিলণয়া বঙ্গ- 

জ্ন্নীব শনল মুর্িথানি তেন বব মভ আমার চোখ উপন ৩!সিতে 

পাগিল। 



প্রবন্ধ-সফকেত 

আগ্রার তাজমহল ৪--হুচনা-__সআট শাহঙ্গাহানের রাজত্বকালে হ্কাপতা শিল্পের চরম 

উন্নতি, তাজমহল তা্াার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। তাওমহন নিসাণের উদ্দেগা--গহজাহানের শ্রিষতম 

মহিষী মষতাজের মুত্যু হইলে ভাহার স্তুতি অমর কবিযা বাঁখবার জন্য মমাট এই লমাধিমনির 

বচন! করেন। তাজমহল নিগাণ-হিন্ু 9 বুদশগান শিপীণের অদঙেত ছৌায নিগিত, 

ইউরোগীয শিল্পীরাও নির্াণকার্বে সঠাবত। কাবাব চগ্য মাঠ হন। পৃথিবীর নান স্থনি হইতে 

নানাবিধ উপাদান সংগৃহীত হয, [বিশ হাশার পোকর আঠার বৎসর ব্যাগা পরিশমের ফলে 

এই নমাধি মন্দির রচিত হয । তাজমহলের শিল্প-চাতর্-শ্বেতপ্রস্থরে শিগিত, মাজসজ্জ। অপঝপ, 

একটি বেদীর উপর সমাধি মন্দিগটি গ্বাপিত | চারিট উচ্চ মিনার মধ একটি বৃমৎ গমুজ, উহার 

চারিদিকে চাটি ছোট গঞ্জ । বমুনা-তীরধঠ এই মসব-মলদির দেখি'ত পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান 

হুইতে কত শিল্পী, কত পাটক, ক কবি ভাবহবমে আমমণ। তাজম»ণর বাহিরের সৌন্দর্য 

যেমন শিল্পীর কৌন চরিতার্থ কবে, উর্ভার অগ্থান্তরের সৌন্দন 55খন ভাবুকের হৃদয়-মন 

মুগ্ধ করে। বৃ পদ পা্নহাগ। রবি আবিযাছেন। কত কব হাহমহালর স্গ্ধে কবিত। 
রচনা কগিযাছেন। ডান, আাজ্মশতোর মধো শাহলাঙানের গধীপ্রল আরম হম] আছে। 

এই শামগচর দিকে পৃষ্ট 8:01015 বর্লী গমাউট এব শিখাস তবিতাখ হরন। 

সাবনাথ 2) 1 - আহগমিক প্রমিদ্ধি, শীন্ধগাণর শার্থকান। বুদাদালৰ বিচক্র গ্রবর্তন। 

গৌগোঁনজ বিবব্ণলাশি ছনুবে এগার মাগণ ছার ৩ব কত নাশ কত টপ যাওয়া 

যাঁধ। প্রত্ুতাত্ত্িব বিবব-প্রথথ ছুই বশমাইনা হন সাসনাথ নামে প্রচদ্ধ। প্রা নখালে বহু 

স্তপ, বিভব গ্রহাত নত 5 হয, নেন ধা হহান কপাল পাৰ হাটি ১ টে, প্রায় 

আড়াই হানার খখসর থারধা। এত খোদ্ধ ক।খসসুত মাটির পাতে ও, সওজ ন এসন বরিথ। 

তনেক আপ উদ্বাটিত।হওমাছে। (দি খযম-লাবনা্থ খালিদ এনবশন এম'হর সংগ্রতখালা, 

নান। আবাাপর এব" পাদ। ম্পাৰ যত, মুল ছল সুতি বত প্রষ্ঠতি শেদানে প্িৎত ত্বাছে। 

নুবগঞ্গকুণি বিভার--বং্রহশাণার কিছ গুরে,। এই মন্দিরচি হ।বোখি মোনাউটিব চেষ্টায নির্মিত 

হয, নুদৃষ্ধ লমন্ঠ মশ্দিব | মন্দিনে বৃদ্ধাদাবর জীবনকা।ংনী চিত্রাকালে ব9ত। উপসংহার 

বৌদ্ধযুগেব ভারঠবণ মন্থব্ে ভান । 



-্দশম পরিচ্ছেদ-_ 

দেশ ভ্রমণের উপকারিতা 
প্রকৃতপক্ষে সকল মান্ৃঘই এক। ছড়াইয়া আছে বলিযাই এই একত্বেব হুব্রটা 

ধরিতে গ।রা যায় না--নহিলে হিমাব কবিলেই বুঝ! যাষ, যে আশা আকাজ্মাব 

স্রোত আমাদের শিবা শিরায় প্রবাহমান তাছাবই নিববচ্ছিন্ন অনুবৃদ্ধি চলিয়াছে, 

বিভিন্ন দেশেব জনসাধাবণেব অন্তবে। এই চবম সত্যটিৰ প্রকাশ হয় দেশ 

ব্রমণের দ্বাব।। পৃথিবীব একপ্রান্তে অবস্থিত থাকি পাাড-পর্বত, নদ নদী 

দ্বাবা বিচ্ছিন্ন হইয়। 'আমবা অপব প্রান্তেব অধিবামীদ্দিগকে বিন্মযেব বস্ত বলিয়! 

মনে কাঁর--ভাবি ইহারা ঠিক আমাদের মত নয়। দদশ-ভ্রমণে মানুমেব এই 

্রাপ্ত ধাবণ। ঘুঠ্হি৷ যায । পবিব্াজক মানষ দেশান্ববে যাইয়া বিভিম মানুষের 

অন্তবেব সুধটি বুদ্িতে পাবে, এব" এই সভাটাই তাহার সম্মুখে প্রকাশিত হয় বে, 

বত গৃথক্ হইলেও সকল দেখেশ মধল কালের মানব সমাঞ্জেব মধ্যে কোথাও 

একট। আভ্যন্তবীণ এক্য আছে। 

বিষ্টণমা বলিয়াছেন,_-এই বাঞ্জি আমার আঁপনাব এবং এ আমার পব এই 

ধবণের হিসাব--শুধু নাচ ব্যক্তি কবিযা খাঁকে। প্ররু$পক্ষে যাহার্দের অন্তু 

সমুদ্রবক্ষেব মত গ্রণস্ত তাহাদের নিকটে সমগ্র খিশ্বই ঝুটুগ্বেব রূপ লইয়া আছে। 

এই কুটুভাঁব মানব জীবনেব শ্রেষ্ঠ অভূতি । দেশে দেশে অরমণ কবিষ! ম নু 

বুঝে একই আকাশঞলে আমর! দলবদ্ধ হইয়! বাস কবি--একই গ্রহ, নম্ষত্রঃ 

সূর্য, চন্দ্র আমাঁদেব জীবনে আলোকপাত কবে_-একই পৃথিবীব বক্ষে নিংথ 

রসে আমর৷ গ্রতিপালিত হই, তবে গ্রভেদটা কোথায়? 'অয়ং নিজঃ পঝো 

বেতি” এই হিসাবেব ধাবা তথন মানুষ তুলিয়! যায়। অথও ভ্রাতৃত্ব বন্ধন মানুষের 

সহিত মানুষকে আবদ্ধ কবে। স্ত্রী-পুত্র পবিবাব্ব মাধ্যই যে শ্্রীতি সীমাবদ্ধ ছিল 

-__দেশ ভ্রমণের ফলে তাহাই সাবজ্গলীন হইযা দাড়ায। 

পধটনের দ্বাবা মানুষেব জ্ঞান বুদ্ধি পাষ। বিভিন্ন দেশের মাঁভষের সহিত 

সিশিয়। মানব চরিত্র সম্বন্ধে সে অভিজ্ঞতা লা কবে। দেশভেদে মান্চষের 

রীতিনীতি পরিবঠিত হয। শুধু ইহাই নহে জলবাধুব তারতম্যেব সহিত প্রতি 
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জনিত 'বস্বরও পার্থক্য জঙ্মে। দেন্ভ্রমণে মানুষ ইহাদের সহিত পরিচিত হয়। 
শিক্ষার উদ্দেশ্য হইল নৃতন নূতন জ্ঞানে আলোকে মানুষকে উদ্ধ্ধ করিয়া 
তোলা। দেশভ্রমণ সেই উদ্দেস্ঠয সম্পূর্ণ সার্থক কবে। গৃছে বসিয়া কেবলমান্র 
পুত্তক পড়িয়া মানুষ জগতের সমস্ত তথ্য অবগত হইতে পাবে না। মানব 

জাতিব সভ্যত| ও সংস্কতিব ইতিহাস জানিতে হইলে বিভিন্ন দেশের সহিত 
প্রত্যক্ষ পরিচয় অপশিহার্য। 

ব্রতিছাসিক এবং ভৌগ্োলিকগণ পধটন হইতেই অভিজ্ঞতা লাভ করেন। 
ত্রমণই তীহাদেব জ্ঞানেব একমাঁএ উৎস | কবে কোন্ প্রাচীন বাজা কোথাঁয় 
আ'সয বাজত্ব করিয়াছিলেন, সেখানে চি সভ্যতা! গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাবপর 
কোন অনিপাধ কাবণে সেই বাঞ্বংশেব সগাপ্রি ঘটিল__মার এক নূতন রাজা 
সেখানে সিংহাসন পাতিয়। বমিলেন-_ দেশে দেশে ঘুবিয়! তগস্ত,গ খু'ড়িয়! 
তা্রশান, শিলালিপ প্রন্াভব দ্বাব! প্রতিহাসিক তাহাব মর্ম উত্ঘাটন করেন। 
গৃথিবাব নান। স্কান লইযাই ভৌগোণ্লিক্কেব আনব | স্ুৃতবাঁং ঈলবাধু, অবস্থান, 

প্রাকৃতিক এরশ্বদ গ্রভৃতিব যথাযণ বিন্পণ টৈয়াধী কবিতে ভইলে দেশেব সহিত 
ত/হাব প্রত্যক্ষ পিচষ একান্ত গ্রয়োজনীষ। পু'ণি পড়িয়া বিদ্যালাছ হয় বটে, 
কিন্ত সে বিদ্যা অসম্পূর্ণ । 

কপ, শিল্পা এব" সাহিতািকেব পক্ষে ভ্রমণ একেবাবে অপরিহার্ধ। নৈচিআ্াই 

ইহাদের রচনাব প্রাণণস্ত। কোন দেশের প্রকৃতিই রূপসম্ভাবে শ্বতঃ পরিপূর্ণ 
নয়। চিব উরধাবমওশ কাশ্ম'বেব গিবিশ্ঙ্গেব দৃশ্ত কলিকাতা বসিয়া মিলিবে 
না। কুশলী শিল্পী তুলিবা-মস্কিত চিএ দেখিয়া সেই বিবাট প্র্ষেধ হয়ত 
কটা ধাবণ! ভহতে পাবে, ফিন্ধ তাহ। শিত্ান্তই অসম্পূর্ণ, কাঁবণ প্রকৃতিন পূর্ণ 

অন্নকৎণ মানুষেব পক্ষে সম্ভন নয়। সৌন্দর্য পিপান্থব পক্ষে তাই দেশত্রমণের 
মূল্য যথেষ্ট। 

দেশ ভ্রমণে মনেব জড়ঙ| নষ্ট হয়। খহুদিনেব অন্ধ কুসংস্কাবের প্রাচীব এক 
নিমিষে ভাঙ্গিয়া যায়। গৃহ কোণে বসিয়া থাকিয়! মানুষ নিজেকেই জগতের 

শ্রেষ্ঠ জীব বলিয়! মনে কবে; ধশান্ধত1 তাহাব মজ্জাগভ হইয়া! দড়ায়-_দেশ 
ভ্রমণের ফলে তাহাব আন্ম।ভিমন দুব হয়।* পধ ধমদ্রোছ, দাদ মনোভাব প্রস্তুতি 
কুন'স্কাবগুলি চিরদিনেধ নিমিত্ত তাঁহাব অস্তব হইতে বিদায় লয়। হষ্টির 

ঠৈচিত্র্য এবং বিরাট ক্ধপ দেখিয়া মানুষের চিত্ত একদিকে যেমন উদার হয়, 
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অন্দ্িকে তেমনি নিরডিমান হয়। বিশ্বয়ে অভিভূত হুইয়! সে এই বিশাল 
প্রকৃতির অষ্টা উদ্দেশ্রে প্রণাঁত জালায়। 

কোন সময়ে কোন একটি জাতি তাহার সমগ্র অভাব পুবণে সমর্থ হয় না। 
জ্লগভেব কাছে তাহার অনেক কিছুই চাহিবার থাঁকে। প্রাচীনকালে সহসা 

নাবিক্গণ ভ্রীবন বিপক্স কবিষা দেশ আবিষাবে বাঁঠির হইয়াছিলেন--তাহাঁদের 

অগ্াবস।মের ফলে আজ দেশ-বিদেশেব খাণিজা পথ বচিত হইয়াছে। একস্থানের 

পণ্য অন্যস্থানে ন'ত হইতেছে । মাগদেব অভাব এইভাবেই পূর্ণ হয়। যুগে 

যুগে পৃথিবীর নানা অংশে এ্রেষ্ট মানধগণেব আবির্ভাব ঘটিয়াছে। তাহাদের 
সাধনার বলে জাতি শিক্ষায়, দীন্ষ।য, শিল্পে, বাণিন্যে, রাজনীতিঠে উন্নতি লাভ 

করিষাছে। পবিব্রাজকগণেব ও পধটকগণেব ভ্রমণেব ফলে সেই অমূল্য জ্ঞান- 

ভাগুর পৃথিবীব সর্দ মানবেব কলা।ণে নিখোভিত হইখাঁব ম্থযোগ লাভ কবে। 

দেশ ভ্রমণের ফলে মানব ক্বান্থাবান হয। নানা 'মবন্কাব মধ্যে পড়িয়া 

মংসুষেব দেহ শক্রিমান, কমদক্ষ এণং মন সাহসী ভব। ভ্রনপঞীল মানুষ অন্ন 

পরিশ্রমে কাব হয় না। বিভন্ধ জলবাবুখ মধ্যে চলিযা তাহা” দেহ এমনি 

আশা ভই২1 পছে যে নানাধিরদ্ব অপন্থাল মধ্যে পভষাও সে স্বস্থা-ব্গণ কবিয়! 

চলিতে সক্ষম হয়। তাঁঙ|ব 'আন্ন্বে খঠিলিমত'বে বজায় থাকে । অপব কোন 

উদ্দেগ্ত ন! থকিলেও নিছক আনন্দের 55৪ দেখ এ্রমণেৰ মূল্য অল্প নয়। 

শনণেব ফলে ম'ভসের জীবনে গবিবর্তন আসে । তীর্থ-যাহাম চিত্তশুদ্ধি হয়। 

কত শতাব্দী ধশিয়া সাত সাধণ্বত মানিষেব ছুর্গন যাব প্রাপম নিরবচ্ছিন্ 

বগা চলিয়'ছে-_এই তীর্থ বাধা হাভবই প্রচীক ।॥ প্রাসীনকালে দেশ ত্রনণ 

প্রায়শ্চিভ বলিস £ণ্া হইভ। ভিনাপয় হইতে কনা ঝুনাবিক। অবধি ভ্রমণ কবিয়! 

--হ্বাত্রীগণ পাপের ক্ষালন কর্বিতেন। আছও সম্প্রদায় বিখেষ নমদার তীৰ 

পৰ্ক্রিম কবিয়া আম্মার শুদ্ধি বিধান কবেন। প্রাগীনকালে সন্যাস বা প্রব্রজ্য। 
ধর্মে একটি অঙ্গ ছিল। উপনিষদ্ বলিয়'ছেন--'রহ্ষচার্ধং সমাপ্য গৃহী ভবেঘ্ 
গৃহীয়া তৃত্বা বনী ভবেদ্ বনী ভূত! গ্রব্রঙ্গেঠ, শান্্রেব এই দন্তণাসন মানিয়া কেহ 
কেহ অ'জীবন এবং কেহ কেহ জীবনেব অনকাল পর্যটনে অতিবাঁহত করিতেন। 

প্রাচীনকালে দেশ ভ্রণণেব খিশ্ছিন্ন ধাবা ছিল। তীর্থধাত্রার কথ বলা 

হুইযাছে। এডিহাসিকগণ এ৭ং সন্ধিৎস্থগণ জ্ঞান পিপাস! নিবৃত্ত করিবার 

উদ্দেস্তে বহিষ্খী হইতেন। দিগ্বিগয়ী পর্ডিতগণ পাঙিতে)ব পরিচয় দিবার 



পুবী-ভ্রমণ ১৩৩ 

নিমিত দেশে দেশে ঘুবিয়। বেড়াইত্েন। চীন পরিব্রাজক খুয়াঁও চুয়াং, ফি 
হিয়ে এবং গ্রীক পর্যটক মেগাস্থিনিম প্রভৃতি ভাবত ভ্রমণ কবিয়া তীঁচাদেব 
অভিজ্ঞতব যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া [গয়'ছেন--আম|দেব নিক্টে তাহার 

মূল্য অপবিসীম। ছাত্রগণও তীহাদেধ উপযুক্ত অধ্যাপক নির্বাচন 'অথবা 

অভিজ্ঞতা সঞ্চধ্বে নিশিত্ত ভ্রমণে বাঠিব ঠইতেন। পাশ্চা্য দেশে মরকার 

আদিও ব্যয়ভ।ব বহন কাবয় উচ্চাভিশাষী ছাত্রগণকে দেশান্তবে গ্রেংণ কবেন। 

প্রাচানকালে আমাদের দেখে ভ্রমণের পথ এমন সুগম ছিল না। অবশ্য/স্কুল 

পথ দিয়। যাঞাদিগকে পদত্র্জে যাতাধাত কবিঠে হইত । কওলোক হয়ত দন্্য 

তক্ষবের হছে প্রাণ হারাইতেন। কিন্তু নদ-নদা, গিবি-কাস্থার অভিব্রণ কিয়া 

তাদের এই দুঃসহ ত1শ বেশভ্রনশেধ টদেশ্ব9| যেন অধিকতব মহিমা ত 

ভইয। উঠিত । আভা বেশ, ই্রীনান গ্ভুঁতিব আবধাবে দেশভ্রমণ অত্যন্ত সুসাধ্য 

হইযা উঠিয়'ছে | বিগ্ভ তাঁরই সহিত ইহংর অর্ধেক আনন্দও অন্তহিত 

হইয়ছে। মানব ঠাহাঁব ভীবনসঞাব প্রণাশেক্লি যতই একমুখা বধিয়া 

তুলিতেছে, ততহ ইহাদের অনিঠিত উদ্মাদবাও যেন ধীনে ধীবে অপহ্থত হইয়! 

পড়িয়াছে। তথাপি কৃপম বুকস এপ* অজ্ঞঠ! দুব কবিণাব নিমিও সকলেরই 

কিছু কিছু দেশ ভ্রমণ কব উচি হ। 

পুরী ভ্রমণ 
[ কলিকাতা বিশ্ববিগ্ালয়-_-১৯৩৮ ] 

[ সুচনা ভ্রমণের উপলক্ষ্য যাত্রা যাত্রাপখের দৃষ্ঠা-_ খাত্রাপথের প্রসিদ্ধ স্থান--যাখাপথের 

বিশেষ ঘটন।- প্রসিদ্ধ স্থানের বর্ণন।--গন্তব্য-স্থানের প্রাকৃতিক দৃ্ঠাদি উপসংহার | ] 

গত বৎসর “গুড, ফ্রাইডে ও ইঠ্টার মন্ডে, উপলক্ষ্যে নয় দিন স্কুল বন্ধ ছিল। 

স্থিব করিলাম তিন বন্কৃতে মিলিয়া এই ছুটিতে পুবী বেড়াইতে আসিব । জীবনে 

কথনও পুরী যাই নাই। ম্মরণাতীত কালের মহত্-স্থৃতি-বিজড়িত উড়িষ্তার সেই 
গ্রাচীন নগরীটি দ্বেখিবার জন্ম মনে বহুদিন হইতেই একটা ওৎসক্য ছিল। তাই 
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সেদিন যখন রান্ত্রি সাড়ে আটটার সময় তিন বদ্ধুতে-আসিয়৷ হাওড়! ষ্টেশনে 

সমবেত হইলাম, তখন আননের আর সীমা রহিল ন]। 
ছুটি অল্প। বত তাড়াতাডি গিয়া পৌছান যায়, ততই ভাল। তাই «পুরী 

প্যাসেঞ্জার গাড়ীতে না যাইয়! ভ্রুতগামী “পুবী-এক্সগ্রেসে? চলিয়াছি। ভিড় 

খুব বেণী ছিল না । সহজেই তিনজনে একটি কামরায় চড়িয়া বনিবাব স্থান 

কবিয়৷ লইলাম। নয়ট| বাজিতেই গাঁডী ছাড়িয়া দিল। ঠৈত্র মাসেব ভীষণ 
গরমে গ্রাণটা! আই ঢাই কবিতেছিল। ট্রেণ ছাডিতেই অল্প অল্ল হাওয়া খোল! 

জানালার মধ্য দিয়। আপিয়। গাঁয়ে লাগিল, প্রাণ যেন জুডাইয়৷ গেল। 

জ্যোত্ন। রাত্র। নক্ষত্রখচিত নীল আকাশের ঠিক মাঝথানে অষ্টমীর 

টা উঠিষ।ছে। ছুই পাণে গ্রামগুলি, চন্দ্রকবোদ্ভাসিত খিস্তার্ণ প্রান্তর, তাহার 
মধ্য দিয়া ছোট নদী খহিয়। যাইতেছে--এই সব দৃশ্টেব মধ্য ধিয়া রেলগাডা 
ভ্রুভবেগে ছুটিযা চলিয়াছে। মাঝে ম!ঝে ছোট বড় কত ষ্টেশন, এক্সপ্রেস 

গাড়ী মাত্র তাহাঁব ছই-একটিতে থামিতেছে। থজাপুব, ঝালেশ্বব, কটক 

গ্রভৃতি বড বড ষ্টেশনে গাডা গামিল। ভো পাচঢাষ আমব| ভুখনেশ্ববে 

পৌছিলাম। ভুবনেশ্বর স্গ্র/গান তীথপ্ধ'ন) এখানে আমরা নামি 
স্থির ছিল। 

ছোট ষ্টেশন একছন হিন্ুপ্তাশী গ্রেশন-মণ্টাব। আমাদেব গ্রীল্রাঙ্কটি ও 
সামান্ত তজস-গ এই ছ্েখন-মাঞ্টার মহ।শয়েব ছিন্মায় বাখিয়া আমরা পদব্রজে 

ভুবনেশ্বব যাইব, স্থির কবিলাম। একটি পাণ্ডা জুটিল। পাণ্ডার মুখে শুনিলাম 

তৃবনেশ্বর এখান হইতে এক মাইল, 'আঁব খগুগিবি ও উদ্নয়গিবি নামক প্রসিদ্ধ 

এতিহাসিক স্থান মীত্র তিন মাইল । ইহ1 শুনিয়! আমব। স্থিব করিলাম পাগ্কে 

সঙ্গে লইয়। আঁমব! প্রথমে থগুগিবি ও উদয়গিরি দেখিয়া! আসিব, তাবপর 

ভুবনেশ্বরে ফিবিয়।৷ আসিয়া আহাবাদি কর্বিব। ষ্রেশনেৰ পিছন দিক্ হইতে 

মঙ্কীর্ণ রাস্তা আকিয়া বাকিয়! গিয়াছে । মাটি ত নয়, যেন পাথব। ছুই পাঁশে 

সারি সারি কুচিলাব গাছ। ঘেদিকে চাঁর-অবাবিত মাঠ ধূ ধু করিতেছে-_ 

মাঝে মাঝে একটু-আধটু তৃণগুল্সেব কথ! বাদ দিলে, কোথাও আব শ্যামলতার 

লেশমাত্র নাই । শ্ঠাম। বঙ্গভূমিব সন্তান আমরা॥ প্রথমে এই পাহাড়ের রাজ্োর 

'উষর মুঠ দেখিয়। 'একেবারে অবাক্ হুইয়। গেলাম । পথে একটি মেপে মুড়ি 

বেচিতে চলিয়াছে। তাহার পরণের কাপড়খানি আগা-গোড়। হরিড্রা-রজিত। 
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উহার নিকট হইতে চাঁরি পয়সার মুড়ি কিনিয়া একটি 'আনি, দিলাম---কিস্ত 
মেয়েটি উহ! লইল না, শেবে চারিটি পয়স! দিতে খুসী হইয়া চলিয়! গেল। 

তিন মাইলের স্থলে, আমবা বোধ হয় পাচ মাইলেবও খেশী হাটিয়া আধিলাঁষ, 
কিন্ত সেই প্রাচীন গিরিছয়েব সন্ধান পাইলাম না। পাগ্াকে জিজ্ঞাসা করায় 

বলিল, আরও এক মাইল আছে। যাহ হউক 'অবশেষে দুব হইতে পাহাড়ের 

উচ্চ চুডা দেখিতে পাইলাম । চুডাব উপব মর্সব নিশিত বিচিত্র মন্দির মধ্যাহ্ের 
উদ্জ্বন কিবণে রূপা গ্কায় জলিতেছে। দেখিষ! সমস্ত শ্রাস্তি ক্লান্তি ভূলিয়! 

গেলাম । বাঁন্তাব দুইটি ধাবে ছোট দুইটি পর্বত । বামধিকে খণ্ডগিরি, দক্ষিণে 

উদয়গিরি। গিবিগান্রে ছোট ছোট গুহা, শুনিলাম, প্রাচীনকালে সেখানে 

তপস্থবীবা বাস কবিন্দেন। গ্রিবিগাত্রেব সোপাঁনাবলী বাহিযি! চুড়ায় পৌছিলাম। 
কে এক মাভোযাবী ধনী চুডাব উপবে মর্মব-পথব দিয়! সেই ক্ষুদ্র জৈন-মন্দিরটি 
নিমাণ কবিষা দিয়াছেন। মন্দিবেব পিছনেই পাহীছেব উপরেই থানিকটা 

সমল স্থানে কযেবটি পাথব সাঙ্গান বহিয়াছে। স্থানীয় পাও! বলিল, ইহার 

ন/ম ইন্জ্রপভা, ্ বড় পাথবটি স্বযং ইন্দ্র, ছোট গুলি অন্তাজ দেবতা । দেবতাদের 

উদ্দেগ্ে প্রণাম জানাইয। আমর! উদযগিবি দেখিতে গেলাম | উহাব অধিকাংশ 

গ্লই চিত্রিত । মহাবাঁজ খাবধেল নাকি এইখনে একটি মঠ স্থাপিত 

কবিয়াছিলেন। স্তুপ্রাটীন ব্রদ্মী অক্ষবে কত কি ক্ষোদিত বহিয়াছে। 

কোন্ বিস্বৃত যুগেব সেই অজ্ঞাত বাণীর দিকে আমবা সসম্তরমে শুধু চাছিয। 
রহিলাম। থণ্ডগিবি ও উদষগিবি দেখিষা 'মামবা ভূবনেশ্ববে ফিবিয়া আঙগিলাম। 

ভূবনেশ্ববেব মন্দিব অপূর্ণ! পাঁথবেব উপব যে মান এমন কাককার করিতে 

পাবে তাহ! কোনদিন কল্পনাও করিতে পারি নাই । মন্দিবের কাছেই ক্ষুত্ত 

বাঙ্গার। বাজারেব এক প্রান্তে প্রশন্ত দীধিক1)--নাম 'বিন্দু-সরোবর»। 

শুনিলাম ইহাব জল পবিভ্র। পবিত্র হযত ভইবে, কিন্তু নির্মল যে নয় তাহা 
আমর! শ্নান কবিতে নামিয়াই বুবিলাম। বিন্দু সবোঁববেব ঠিক মাঝখানে একটি 

মন্দির। সেখানে সানাই বাজিতেছে; শুনিতে পাইলাম। সবোবরের তীবর্দেশে 

প্রকাণ্ড ধর্মশাঁলা। মন্দিব হইতে প্রসাদ আনিয়! পাগাজী সেই ধর্মশালায় 

আমাদিগকে আহার কর্ধাইলেন। অত্যন্ত ক্ষুধা বোধ হইয়াছিল, যাহা পাইলাম 

গ্রহে আহার কাধলাঁম। 

ভুবনেশ্বর ছ্রেশনে ফিব্রিয়া আসিয়া আমর! ছুপুরের গাড়ীতেই গুরী রওনা 
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হইলাম। পুরী স্টেখন হইতে শহর বেশী দুবে নয়। একটা মুটের মাথায় 
বিছানাপত্র চাপাইযা, তিন বন্ধৃতে ঠাটিয়! চলিলাম। শহবেব একপাশে কয়েকটি 

শ্বেতাঙ্গ ভন্দ্রলোক “ধাংলো-বাডী,ঠে বাস কবিতেছেম। প্রশন্ত পিচ.ঢালা রাস্তা, 

স্কুল, খেলান মাঠ, ছোট বড গ|ক1-বাডা--দখিতে দোখিতে চলিলাম। হঠাৎ 

সন্মুধে দৃষ্টি পঙিহেই আমবা থম্যকথা দ1ডাইলাম। একি দৃষ্ঠ! অনন্ত নীল 
নভোমগ্ডল যেন পৃধখাতে থাঁসয। পাতয়াছে! এই সবুদ্র! যতদুব দৃষ্টি যায়, 
জল, শুধু ছল, অগ্তহ!ন, পবিমাণহান, সাধাথান জল! সেই অপুর শভাবনীয় 

বাবিবাশি বাব*পাব উষ্তল তবঙ্গে বালু$|বেলায় জাছাডিয়া ভাঙ্গিযা পড়িতেছে। 

অস্টরোনুখ হযে আও বাশ্মিতে জেহ তিজাট মধুদ্ধতব্্ন উষ্ভনিত হইয়াছে। 

“ুলিয়া' জেলেদেৰ কষেকখ নি নোক' দু সহুদ্র-থক্ষে যেন গগনসঞ্চাগী পক্ষীব 

গ্য় ভাসিহেছে । সেঃ উদাধ পথ দেখিয়া জাপন্দে আমাদেও প্রাণ ভখিয় 

গেল। আমর! যেন অভিভূত হয়| পঙিলাম। 

সমুদ্রেব তাবে স্বগদাবা | সেখনে পনথশাল নামে ফ্োোটেল। উহাতে 
আমব। খাঁ) পহল।ম। সেখান »ই৩ে ভগন্নাথেব মানব বেন দুধ ময়। অতি 

উচ্চ মন্দিব ৭ছুস*থ্য্ সোপান বয় সেং মন্দিবের পকে উঠ। মায। তাবপর 

প্রকাণ্ড ন'ট*ম!ন্দব। তাবপর দেঝালয। মশিবটি ভাবতেব ভাঙ্বর্ষ-শিল্লেব 

অপূর্ব নিদশন। সৌন্দধে ও বিখাওতে ইহাব সহিত তি না মন্দির ভাবতে আর 
নাই। যে কঃটি দিন পুবীতে ছিপাম প্রত্যহ মন্দিবে আপিয়া কিছুক্ষণ কাটাইতাম। 
ভাবিতাম, কত যুগ-দুগাস্থরেব পণিত্র শ্বতি এই প্রাচীন মন্দিধকে জডাইয়া 
রহিয়াছে। বাঞঙ্গালার গ্রাণ-স্বরূপ শ্রগৌরাঙ্গের প্রেমাশ্রধার|! এই মন্দিরকে 
দিঞ্চিত করিয়াছে । এইখানে পদ্ববাচার্ধেব অপূর্ন কীতি অমর হইযা আছে। 
এই নীলাচলধাম ভাৎতের চিবদিনকাঁব ই্রক্ষেত্র। এই স্থানেব মাহাত্মে বিভিন্ন 
প্রদেশবাসী, বিভিন্ন জাতীয় ভাবতবাপী নিজেদের জাতিবর্ণ বিবোধ ভুলিয়া বক্ষে 
বক্ষে মিলিত হইতেছে। এএস্থান ধন্য ! 

দেখিতে দেখিতে ছুটি ফুরাইয়! আদিল। অপার আননের সঞ্চয় বক্ষে 
লইয়। অ,মর! কলিকাতায় ফিবিয়। আসিলাম। 



প্রবন্ধ-সফকেত 

মানস সরোবর দর্শন 8-হৃচন।-তিবাঙের পশ্চিন মানস সগোবব, ভারতের উত্তরে 
তিব্বত, যান বাহনের আনুবিধা, দসু)ভয, গভর্ণচদণ্টের অনুমতি [ভন যাওয়া মগ না। 

যাত্রাব আ.।সন-বযেকন বঞ্। মিণোদা যাখাগ বাবস্থা! -গভর্ণনো উন অনুমতিগত্র সংগ্রহ, 

পোধাক-পরিচ্ছণ, যাত্রার অনান্য উপকরণ, (বি শআন্মশন্প। কি ৭1 

যাত্র/-ব লিকাত। হইতে বাতির গাশীতে যাআ।। কাঠগোদাম, নৈনিতান, আলমোরা, সেখাঁন 

হইতে তঙ্বগৃষ্ট যাণ। ভালকোি, ধবচল!, গার(বধা", পথে দোভাবী সংগ্রহ | 

পথের দুশ- গাসঠ্য পৰ্থ, গাহাডের তল সওজ মাঠ, পাহাছের গাযে ঝরণা। তিব্বতের 

কথখ|। লাম।। বৌদনঠ ইতর বিবরণ । 

মানস সাখাবনে চাগমন-প্রাগন কাপ রশষ ম।দ্স অরোধ্রের উনেখ, মানস সরোবরের 

অপবগ মৌন্দ'| 

উপদংভ[4- প্রত্যা চন । 

শা এ জা [রি 



“একাদশ পরিচ্ছেদ. 

রামায়ণ 

[ কলিকাত। বিশ্ববিগ্ঠালয়--১৯৩৩, ১৯৩৪ ] 

[ হুচন! পাঁমাংণের বৈশিষ্ট্য প্রাীনতা- বর্ণন-নৈপুণ!- রামচজ্জের চরিত্র-মাধূর্য--অন্যাঙ্য 

কপীনর্ব-উপসংহার। ] 

কত্তিবাদ পণ্ডিতের বাঙ্গালা খাঁমীয়ণ ম|ব প্রিয় গ্রন্থ। বর্ণজ্ঞান হইবার 

“পর হইতেই এই গ্রন্থ আমাব চিধ-আকাজ্জিত সহচব। মনে হয়, জীবনের 

শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ইহ! আমাব ভাল ল।গিবে। 

কেন একট] জিনিস কেন যে ভাল লাগে, এই প্রশ্ন উঠিলেই বড় বিপদে 
পড়িভে হয়। ভাল লাগাব ফাবণ নিদেশ কৰা সর্বত্র খুন সহজ নয়, কোথা এ 

কোথাও একেবাবে অসম্তঙ। অনেক সমষে উহা। গুণা €ণনিতপেক্গ,_অনেক 

নিগুণকে ভালবাস 'অথচ এমন অনেক গুণী ব্যক্তি আছেন হাহারা আমাদের 

হদয়ে স্থান পন না| ফলত; গুণাগ্তণেব বিচাব কবে আমদের মন্তিক্ষের 

জাগ্রত ট৩ন্, আর আমাদের কচি মিদেশ কবে আমাদের স্বপ্ত বা মগ্ন চৈতন্য । 

যখন আমবা বিচাব কবিতে শিখি না__ছেই শ্রদুব শৈশব হইতেই কতকগুলি 

'স্কার আমাদেব মন্তিষ্ষে গিয়। গ্রায়া আসন করিয়া লয়। ধাহাব। পুঙ্গন্ম 

মানেন, আমাদের কৃচিব উপব তাহারা জন্মান্বের সঞ্চিত সংস্কাবগুলিব কর্তৃত্বও 

স্বীকার করেন। 

সে যাহ! হউক, রাঁমাণ গ্রন্থ যে কেন ভাল লাগে সে সম্বন্ধে মোটামুটি 

কয়েকটি কারণ দেখান যাইতে পাবে। শৈশবেব স্থৃতিবিজডিত কোনও বস্ত 

যেমন আমাদের প্রিয়, স্থপ্রাচীন কাঁলেব শ্মতিগুলিও আঁমাঁদেব অনেকট] সেই 
রকম প্রিয়। প্রাগীনকালের প্রাটীনতাটাবই একট! আকর্ষণ আছে। এই 

আকর্ষণ কম নয়, ইহাই শত শত প্রত্র-তাত্বিক ও এঁতিহাসিকের সকল প্রচ্ষ্টার 
যূল কারণ। সেই অযোধ্যা, সরযূ, চিত্তকুট, কিছ্িদ্ধযা, লংক! এখনও পড়িয়া 
ক্মাছে। এই সব স্থানে ম্মরণাতীত কালে যে কি অপূর্ব ঘটনার সমাবেশ 
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হইয়াছিল, তাহার বর্ণনা আমাদিগকে পুলকিত কবে। যে রামচন্ত্রের কীতি 
সেতুবন্ধ বামেশ্বর এখনও বিরাজ কবিতেছে, সেই রামচন্দ্রের কাহিনী যে 

আমাদের হাদয় স্পর্শ করিবে তাহাতে আব বৈচিত্র কি? 

এ তো! গেল বিষয়-বস্তটিব ঘটনাকালের গুণ। ইহাতে কবির কৃতিত্ব 
কোথায়? কবিব প্রধান কৃতিত্ব উহার বর্ণনায়। রাম-বাবণেব কাহিনীটি এই 

গ্রন্থে অতি সুন্দবকপে বিবৃত হইয়াছে । এমন সুন্দৰ আঁখ্যান-বিবরণ পৃথিবীর 

সাঠিচ্যে অতি বিল । অতি প্রাচীন বুগেব একটা অতি সম্পূর্ণাঙ্গ আলেক্ষ্য 

যেন চোখের সম্মুখে মানিয়! ধব। হইয়াছে । এই প্রকাব সম্পূর্ণ তাই মহাকাব্যের 

লক্ষণ। কোঁন একটি বিবাট পুকষেব চকিত্র অবলম্বন কিয়! কবি তাহার 

পাবিপার্বিঞ আবে্টনীটিকে নিখুত কবিয়া আকিবেন, ইহাই মহাঁকাব্য। এজন্ত 

মহাকাথ্যকে হইতে হইয়াছে আকাবে বুচৎ ও বর্ণনামূলক। রামায়ণ রামচন্দ্রেব 

যুগেব যেন একখানি মালোকচিত্র। একটির পব একটি কৰিয়া দৃষ্ঠগুলি ধেন 

পটে আক ছবিব মত এন্দব, সুম্প্ট ৪ইয়া চোখের উপব ভালিয়। উঠে। বর্ণনার 

মপো কোথাও কার্পণ্য নাউ, ছল-চাতুণী নাহ । র্নহই এক 'অকপট, উদার 

ভাব মনকে নিতান্ত অ।ম্সাযেব মত শিএন্ধহাবে আমন্ত্রণ কবিতেছে। বর্ণনার 

এই পবিপূর্ণ ঠা ও ব্রটিশুষ্ঠত। মামার ভাল লাগে। 

কিন্তু মবাপেক্ষ। বড আকর্ষণের বস্ত হা]! নয। যে ধিবাট মানুবটি আদি 

হইতে অন্থ পর্যন্ধ ধবাধবের মধ এই মহাবাবোব মেক্দগড হইয়। দাড়াইয়। 

আছেন, সেহ বামচবিত্র্ট আমাব আকর্ষণের উৎসদ্প। আম এমন চগ্রিত্র 

দেখি নাই । বামেব হ্রায় কর্1য&, তাহাৰ গ্রাঁয় ৰড বাব, তীহাব মত ভাল 

রাজ অনেকেই আকিয়াছেন, উহ যে কোন কাঁধর পক্ষেই খুব থেশী কঠিন নয়। 

কিন্তু রামচন্দ্রেথ মত বড় মানুষ আব কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। 

যে প্টিখ, হতা। কব! তাহা পক্ষে বড কথ| নয়; যে অপ্রেণিক, প্রিয়জনকে 
দে অনাধ।সেই ত্যাগ কবিজে পাবে, যে গৃহবাদেব মাগুর্ধ জানে না, সে 

অনায়াসে বনখাস বরণ কবিতে পাবে । মন যাহার সবদিক হইতে শক্ক গণ্ডারের 

চামড়া দিয়। ঢাকা কোন আঘাঙই তাঁহ1কে বিচলিত করিতে পাবে না। 

সেই প্রকার আঘাত-সহিষুত।য় যতই নাহাগ্র থাকুক না| কেন, উহাতে মনুস্তত্ 

নাই। যেই চরিএ খুব বড় চরিএ কিন! দানি না» কিন্তু মাষের চিত্র হিসাবে 

এ চরিত্র বিচ।ব করিতে ইচ্ছা করে না। রামচন্দ্র তেমন ছিলেন না, রক্তমাংসে 
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গড| এমন খাটি মানষটি আব কে কোথায় দেখিয়াছে? মনুয়োচিত হয় 

বৃস্তিগুলিব এমন সর্বাঙ্গীন বিকাঁশ আব কোঁথার চিত্রত হইয়াছে? রামচন্্র 

হষ্টির প্রথম দিনকার মানব-শিওু, এবং হ্যা্টৰ শেষ দিন পর্যস্ত ইনিই ফিরিয়া 

মানবেব ঘখে ভন্ম লইবেন। তাহাব এই চিরস্থব মানবিকতা। বামায়ণকে 

অমর কবিয়। রাখিবে। দেশ ভেদে ত'হাব চতিত্র-মাধূর্ষেব ভ্রীসবৃদ্ধ হইবে না। 
সাধ্য উত্তবাধিকাব অনায়াসে পবিভ্াগ কবিষ্ঞা। নিবিখেধে বনবাদ পবণ কিয়া 

তিনি ভাল কব্যাছিল্নে কি ন!, ধ্মপ্তীকে লোকাপবাদ-ভধে ভ্য!গ কবিয়া 

তিনি কর্তব্য কবিয়াছিলেন কিন।--৩ই সমস্ত গ৬এব দা চিবধিনকাব মাভষেব 

বিচার কবা যায় না| বাঁধণ,। এ সমন্ত বিদ'ব বোন একটি যুণেব বিশেষ 
আদর্পেব উপ নি্ভব কবে। যুগধমের চক্রেল হয় আদশেধ পবিবর্তন ঘটিতেছে। 

বামচন্দ্র তাহাব যগেব আদশকে তন্ভসবণ কবিয়াছিলেন। দেখিতে হইবে, 

সেই আদর্ণব অন্রস্ণ কবিতে গিয়! তিশি কতখানি ত্য।গ করিয়াছিলেন। 

বিচার-বুদ্ধব *রমাণ লইয়া মান্তধেব বিচাব কৰা চলে নাঃ হৃদয়ের মধ্যে প্রনেশ 

করিযাই মাভষকে বিচ'ব কবিতে হয়। এই মানুষটি তুল পুঝিযাছিলেন, কি 

ঠিক বুঝিয়াছিলেন, কোন যুগেই তাহ।ব মীমাংসা হইবে না। বিশ্ক ফে বাবত্ব 

লইয়! চিবস্থখল।লিত রাজঝুধাব বনে চলিয়। যায়, যে প্রেম লইয়া বিগ্যোদ্ধত 

বীব পদ্ধীব জন্ধ বালকেব নায় বনে বনে কাদিন বেভাঁয়, ভাইয়েব জন্য নিজের 

মৃত্যুতয় ভূ!লয়। সমর-ক্ষেত্রে বমিয়াই শোকে ব্যাকুল হইয৷ পড়ে, যে বীবত্ব 

অন্পৃত্ধকে কোল দেয়, শববীব দ্র গ্রহণ কবে, সর্বোপরি যে সীমাহীন বীবত্ 

নিজের হৃদযাধিক গ্রিয় পদকে, পৃথিবী ও সমুদ্র বিধবত্ত কবিয়া করাল বাক্ষসের 

কবল হইতে যাহাকে ছিনাইয়। আন! হইযাছে--সেই পত্বীকে পর্বস্ত ত্যাগ করিতে 

পারে, তাহ! মানুষ নিজের যুগাদর্শ ভুলিয়াও চিবদিন পু্জ। করিবে ইহাতে 

সন্দেহ নাই। 

রামচন্দ্র ছাড়া আর যে সব চরিত্র এই মহাঁকাব্যে অধ্িত হইয়াছে তাহাদের 

বীবত্বও অতুলনীয় । ইহাদের গ্রত্যেক্কেই প্রেমের বেদীতে সম্পূর্ণরূপে আত্মবলি 

দিয়াছেন। সেই লক্ষণ, সেই ভরত, সেই হনুমান ইহার! প্রেমের মণি-দীপ_ 

চিরদিনের জন্ত এই অনির্বাণ দীপাবলী মহাকাব্যেব ধত্্-থনিকে সমুজ্জল করিয়! 

বাখিবে। তুলসীব মূলে স্বর্ণ দেউটির স্তায় সীত৷ ভারত-রমণীর চিরদিনকার 

আদর্শ হইয়া থাকিবেন। 



' কৃত্তিবাসের সুললিত পদ্য বাঙ্গালীর প্রাণের ভাষা । ম্মরণাতীত কাল 
হইতে ইহা বাঙ্গালীর নর-নারীর কে ধ্বনিত হুইয় অন্তরে আনন্দ সঞ্চার 
করিয়া আসিতেছে । ইহা নাঙ্গলীব কত শোকের সাস্বন! ও ছুথের উৎসব 

জোগ|ইয়াছে, যুগ যুগ হইতে বাঙ্গ!লী গায়কেব। পৃপুব পায়ে দিয়া নাচিয়া 

নাচিয়া এই বাঁমায়ণ-কথা গান কবিধাছে, শেষেব দিনে কত খাঙালী এই 

রাষ-ন[ম সম্থল করিয়া অনন্তের পথে যাত্রী হইযাছেন! তাই বামায়ণকে আমি 

ভালবাদি। কাব্য গুন, সুর সুন্দৰ, ভব। হন্দব, স্মৃতি সুশর, এই গ্রন্থ 

আমার প্রাণের বস্থ। 

মহাভারতের কাহিনী 
[চদা ব্যাহত টি ছুচ ডাবর কথা কুতপেছের মুন্ধগাবের মহা 

প্রস্থান -৭15 হাব |] 

মহাঁরাদ ঢ্দ্মন্থেব পুত্র ভবত। এই ভাত বংবেব হতিহাস 'মহ1াভাবত” 

জগতের নধো ইহ একখাঁনি খিখ্যাত গ্রন্থ । মহাভাবতেব কবি একটি অখণ্ড 

গাতিব স'দু'ভ ও চিন্াধাবাকে ঝপ দান করিয়াছে । কালক্রমে মহাভারতের 

মূল আখ্যাধিকার সহিত বহু শূদ্র উপাখ্যান প্রাঞ্চগ হই! ইহাৰ কলেবর 

্কবীত কবিখছিল। ক্ষপ্রিয় মাধগণেব ছু্টাট শাখার মধ্যে আধিপঠ্য লহঘ1! থে 

বিপুল স"গ্রান হইযাঁছিল, সেই কুকক্ষেত্রেব যুদ্ধই মহাভাবতের বিষষ-বপ্ত | 

কুকবংশীয বিচিত্রবীর্ষেব ছুই পুত্র, ধৃহবাষ্্র ওপা9। জ্যেষ্ঠ ধৃতবাসট্র জন্মান্ধ 

কাজেই পা বাজ। হইলেন। ধৃতবাগ্রেব দুযোধন, ছুংশাননাদি একশত পুত্র, 
পাওুব যুধিঞিধাদি পাঁচ পুত্র। অল্প বয়সে পাঞু দেছত্যাগ করিলেন। তাছার 

গঞ্চ পুত্র ধূবাষ্ট্রেব আঁশরষে প্রতিপাঁলিত হইতে লাগিলেন। অস্ত্রাচার্ধ দ্রোণের 

নিকট রাঁজকুমাবগণ অক্ত্রবিষ্ঠ| শিক্ষা করিলেন। তৎ্পরে ধৃতরাই্ই পাওুপুরর 

যুধিষ্ঠিরকে যৌববাক্সে অভিধিক্ত করিলেন। ধৃতরাষ্ট্রেব পুর্গণ যুধিছ্িরাঁদি 

পাগুবগণেব প্রতি 'িদ্বেষবশে বারণাবতে এক জন্ুগৃছ নিমীণ করিঞ তাহাদিগকে 
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উহার মধ্যে পুডাইয়। মারিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিল। সেই জতুগৃহে অগ্নি সংযোগ 
করিলে, পাগুগণ কোন মতে পলাইয়। গিয়া জননীর সহিত ব্রাঙ্মণের ছদ্মবেশে 
ভিক্ষা! করিয়া জীবনযাপন কবিতে লাগিলেন। 

এই সময় পাঞ্চালবাঁজ্যে ভ্রুপদ বাজার বন্তাব ত্বয়ংবরের আয়োজন 

চলিতেছিল। ধূর্ণমানচণ্েব ছিদ্রপথে যিনি বাণ নিক্ষেপ কিয়া উ.্ধ স্থাপিত 

মংশ্তের চক্ষু বিদ্ধ বধিতে পাবিবেন তিনিই রাঞ্কুমাবী দ্রৌপদীকে বিবাহ 
করিতে পারিবেন। পাগুবগণও ব্রাহ্মণের বেশে এই দ্বয়ংবব সভায় উপস্থিত 

ছিলেন। যখন ক্ষত্রিয বা9কুমাবগণেব কেহই লক্ষ্য খিদ্ধ কবিঙে পাবিলেন না, 

তখন অসামান্ত বীব তৃতীয় পাগ্ডব জুন লক্ষ্য বিদ্ধ কবিয়া দ্রৌপদীকে ল'ভ 
করিলেন। ক্ষাত্রয় বাজগণ কুপত হইয়া ইহাতে বাধ! প্রদান কব্তে গেলেন, 

বিস্ত পাগুবগণেব পঝাক্রমে সঞ্লেই পঝাভৃত হহলেন। ইহার পব জ্ননী 

কুস্তীর আদেশে পাচ ভ্রাতায় দ্রৌপ্দাকে বিবাহ করিলেন । প্রায় সকল প্রাচীন 

মমাজেই এক নাবীব বহুপাতত্ব প্রথ। গুচলিত ছিল। পাগুগণেব এই শিবাহ 

সেই অশাত বহুপঠিক যুগেব একটি আভাম মাঞ্র। 

পাগ্ডবগণ এখনও বাঁচি আছেন শুশিষ। ধৃতং)ই্র তাহাদিগকে আহ্বান 

কবিয়। অর্ধবাঞ্য গ্রদান কাঁবলেন। যৃর্ধ্িন ভ্রতগণের সাহাযো ইন্জপ্রস্থে 

মনোহব বাওধানী স্থাপনপুবষ রাজন ন[ম+ খিবাট ফঙ্জেব ভনষ্ঠান কবিলেন। 

এই যজ্জোপলঙ্গেয দেশবিদেশের নুপতিবগ 'আমন্ত্রি 5 হইয়া সুধিঠিবকে বাঙ্চক্রব্ী 

বলিয়। সন্মঃন জানাইলেন। পাগুপদেব এই সৌভাগ্য ঈর্ষা ঘত হইয়া দুর্যোধন 

যুধিটিবা ক দ্যু “ক্রীভায় আহ্বান কবিলেন। ঢুখোধনেব মাতুল শকুনিব কৌশলে 

যুধিষিব পাশায় পবাজ্তি হইলেন। তিনি একে একে বাজ্য, শশ্বর্, স্ত্রী ও 
ভাইদের পর্যন্ত পণ বাখিয়া পাশা! থেলিলেন। যুধ্ষির পরাজিত হইলেন। 

দুমোধনা পদ সুবিধা পাইয়া পাগ্ড1দেখ সহুধমিণী দৌপদাকে বাঁজলভায় আনিয়া 

লাঞ্চিত করিলেন। পাগুবগণক্ে দ্বাদশ বর্ষ খনখা ও একতর্য অজ্ঞাতখাস 

করিতে হইল। দবাদশবর্ষ অত্যন্ত দীনভাবে বনে বনে ঘুবিবার পব তাহার! 

বিরাটরাজ্র গৃহে ছন্নবেশে এক বৎসর কাল অজ্ঞা্তবাস করিলেন। আরপর 
বুধিঠির নিজেব বাজ্য ফিবিয়া চাহিলেন। কিন্তু দুষ্টবুদ্ধি দুর্ধাধন বিনা-যুদ্ধে 

হুচাগ্র-পরিমিত ভূমও দিতে স্বীকৃত হইলেন না। কাণেই যুদ্ধ বাধিল। 
কুরুক্ষেপ্্ের .প্রান্তবে এক ভীষণ বুদ্ধের আয়োজন ইইল। ভাবতের প্রায় 
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সমস্ত ক্ষত্রিয় রাজ! এক পক্ষে না এক পক্ষে যেগদান করিলেন। দুর্যোধনাদির 
পক্ষে একাদশ অক্ষৌহিনী ও পাঁগুবগণের পঙ্গে সাত অক্ষৌহিণী সৈল্ত যুদ্ধের অন্ত 
দুদজ্জিত হইল। এই যুদ্ধের আদর্শ মহাপুরুষ শ্রীক্চ পাণবপক্ষে যোগ দান 
করিয়াছিলেন। তিনি যুদ্ধের প্রারস্তে অর্জুনকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহাই, 
'ীতাঃ | গীতা সর্বদেশের ও সর্বকালের একখানি শ্রেষ্ট দাশনিক গ্রন্থ । কুরু- 
ক্ষেত্রের যুদ্ধে ধর্মপরায়ণ পাগুবের৷ জয়লাভ করিলেন এবং ছুর্যোধনাদি পরাজিত 

ও নিহত হইলেন । 

ইহার পর যুধিষিব সিংহাসনে অ।বোঁছণ কবিলেন। কিন্ত জ্ঞাতিহত্যাব 
জন্ত তীহাব চিত্তে গনি উপস্থিত হইযাছিল। িনি অঙ্কুনেব পৌন্র পবীক্ষিৎকে 
বাজ্যভাব 'র্পন কিয়া দ্রৌপদী ও ভ্রা $ুগণদহ মহা প্রস্থান কবিলেন। পথিমধ্যে 
তাহার ভ্রাত্ুগণ ও পত্বী দ্রৌপধী দেশত্যাগ কবিলেন। শুখিষ্ঠির একাকী শশবীরে 

র্গাবোহণ করিলেন। 

ইাই মঙ্াভাবতেব কাহিনী । ই আর্ধ ভাবতেব শির্ধী ও সত্যতার 

আদর্শকে নিখুত € জীবন্ত কিয়। চিত্রিত করিয়াছে । মহাভ বতে মে সভ্যতার 

চিত্র বাহথান্ে, হাহা লাভ কাঁতে হইলে আধুনিক মানবকে বহুকালব্যাপী 

কঠোব সাঁধন। কবিতে হুইবে। 

রবীন্দ্রনাথের বিসর্জন 
বিসর্জন একখানি নাট্য-কাবা। ববীন্দ্রনাথেব প্রাথমিক নাটক গুলির মধ্যে 

এইখানিই সর্বশ্রেষ্ঠ। ইহাতে কবিব হঞ্রনীশক্তি, হৃদয়ের উদারতা 'ও সত্যনিষ্ঠ 
আকাব ধাবণ কবিয়াছে। 

ববীন্দরনাথ বিসর্জন নাটকে দেখাইয়াছেন যে, গ্রথ! প্রেমকে বিনাশ কবিতে 

চাঁহিলে, প্রেম প্রথাব বিকদ্ধে পিদ্রোহ ঘোষণা কবে। অপর্ণা এটুকু মেয়ে, 

কিন্ত তাহার শক্তি অপাঁধমেক্-_সে জযসিত্হকে মন্দিব ছাডিয়। যাইতে 

ডাকিতেছে, বঘুপতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম কবিতেছে, রাজাকে সতাদৃটি দিয়! 
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সতাপথে তীহাঁকে অটল দু করিয়৷ তুলিতেছে। রঘুপতির ভয় 'গোবিন্া- 
মাণিক্যকেও নহে, রাজার সৈন্ত-সামস্তকেও নহে, তাহার ভয় ই ছোট্ট 
মেয়েটিকে | যতন্গণ মিথ্য!র সিংহাসনে অধিঠিত ছিল ততক্ষণ স্ত্রী শ্বামীকে, 

ভাই ভাইকে, প্রজ। রাজাকে, পিতা (রঘুপতি ) পুত্রকে (জয়সিংহকে ) পর্যস্ত 

ত্যাগ করিতে দ্বিধা বোধ কবে নাই। কিন্তু একটু ছোট প্রাণের গ্রীতি ও 
বকণাব স্পশে বাজার যেই সতাদর্শন ঘটিল, মনি মিথ্যা প্রথা ভুমিসাৎ হইয়। 

গেল, এবং সকলে সত্যেব জদৃ্ভ স্পর্শ লা কবিষা বাঁচিযা গেল,-- প্রেম ও 

মনুষ্যত্ব সকলকে সসন্ত মিথ্যা ও সন্কীর্ণত। হইতে অব্যাহতি দিল । একটি জীবস্ত 

প্রাণশক্তি জডতাব উপবে জষী ভইখ[ব ক্রগাগন্ঠ চেষ্টা কবে১--যেমন ছোট একটি 

বটেব চাঝ প্রকাণ্ড পাঁথবেধ মন্দিধেব গুক্ষতাঁকে এবং একটু ঘাসেব পাত 
মকভূগিব নিবাট বন্ধাতাকে ছয করিতে উগ্যত হয তেমনি সামান্ক বালিক। 
অপণ্ণাব কণ! সুগ-বুণাম্বনের জড় পথকে জয কনিতে উদ্যত হইয়াছিল। 

মান্তঘেব চিবন্থন মনোবু ও, € গ্রাম, মায়া, মমভ] গুভৃতিব দ্রিকে লক্ষ্য না কবিষ। 

কতক গুলা খিশশি-নিষেধ ও আগাব্বে শুষ্ষ শ'মনমাত্র মানিয়া চলিলে জয়সিংহেব 

মতন মহা প্রথণকে ঠিসিগন দিতে ঠয়। গপ্সিৎভেন 'অপঘাত মুগ্ান্ত বঘুপভিব 

দাঞ্ণ মমদাহ এই কথাই পা,এ বিচে । বিসর্জীন নাটকে আছে--মানব- 

প্রণীত আঁবব-বিপিল ঘশণ্মহাব বিবছি। মান $চিন্তের বেদনাত গরতিবাঁদ । তাই 

অন্ধ নশস্ববে জিত ছযসিংহ কুপতিব কণ্ঠন্বব চিনিহে পাবিয়াও «বাজবন্ত চাই” 

বাকা এই দীন বাথা বশিয়। ভুল বব্য়াডিল | মাষ স'ঙ্বাব-বদ হইযা থাকিলে 

পদে পদে হুল কবে-পদয়েব ম্তস্ততের 1চবস্থন সত্যকে দেখিতে পায় না। 

শাস্তুবিধি লোব।চ ব যত পুবাঁতনই ঠোঁক শাহাব স্তান মন্তুয্বাতের ও হাদয-ধনের 
অনেক নীচে। 

রঘুপতি 'ত্রপুব-বাজ্যেব চিবাগত “বুদ্ধ প্রথা+--ব্রিপুবেশ্ববীধ মন্দিবে জীব 
বলির প্রথা বজায় বাখিতে দৃঢ প্রতিজ । সেই প্রথা বঙ্গায় রাখিবার জন্ত 
রঘুপতি বাজাব খিকদ্ধে বাঁজভ্রান্তা নক্ষত্র বাঁয়কে ও প্রজাদিগকে বিদ্রোহী ও 
উত্তেজিত ক্তৈ এবং বাকা ও কাণীব মধ্যেও বিবে|ধ ঘটাইতে পবাস্ুখ হন 
নাই। কিন্ত রঘুপতিব উদ্দেশে মধে। বাক্তিগভ লাঙেব লোত বা] স্বার্থপরতার 
লেশমাত্র নাই, এইভন্য তিনি পাঠকেব শ্রদ্ধা ও সম্ত্রম আকর্ষণ করেন। এই 
'যে বিরোধ--ইহা! কেবল মতের বিবোধ, ইহার মধো নীচতার লেশমাত্র নাই। 
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বদ্দিও রঘুপতি রাজাকে গুপ্তহত্যা করাইতে ব! প্রজাঙ্গিগকে বিদ্দ্রাহী করিতে 
চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা নিজের গ্থার্থসিদ্ধির অন্ত নহে, তিনি যে প্রথাকে 

সত্য ও ধর্ম বলিয়া! মনে ধারণ। পোষণ করিতেছিলেন, তাহারই সমর্থনের জন্ 

তিনি এ উপায় অবলম্ন কবিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এইপস্য রঘৃপতি 

রবীন্দ্রনাথেব একটি চমৎকার চরিত্র-সৃত্ি | 

কিন্তু বিসর্জনেব জয়সিংহ কবিব একটি উত্কষ্টতব ও স্ুন্দবতর চরিত্রটি । 
গুবর প্রতি এবং গুকর বাঞক্যেব উপব তাহার অচলা ভক্তি তাহার চরিত্রের 

মেরুদণ্ড । কিন্তু তাহাব মনেব উপর বিবেকের গ্রভাব গুকভক্তিব চেয়েও 

প্রবলভব ; বাঁঞা গোবিন্দমাণিঞ্জোব কঠে তাহার বিবেকই তাহাকে বলিল-- 

“অসহায় জীববক্ত নহে জনণীর পুঙ্গা৮। এবং তিনি তহাবই প্রতিধ্বনি 

কবিয়। গু৫কে বলিশেন_-এাছ, ছি, ভক্তি শিপামিতা মাতা, তবে বলো রক্ত 

পিপাসিনী ৷” 

ভয়পি'ঠ্র মনেব মধ্যে এই গরু-ভাক্তি ৭ বিবেকের ছন্দ তাহাকে আত্ম- 

বিসর্ঘন কবিয়া-নিগ্জেব কক্ত ধিযা--বাছ্যেপ পিদ্দেশানল নির্বাপিত কগিতে 

প্রেরণ দিল । জযপি"হেব এই আন্মবিসর্গন অঠীব 'অপূর্য ও গৌববমণ্ডিত। 

বধীন্্রনাথ খ্রেঠেব দ্বাব! সর্ব 'অবলাণ মোচন কবিতে চাহিয়াছেন। সেই 
ভাবেব প্রহাক হইভেকে অপর্ণ। প্রেমেব অণ্ঠিংত্রা দেবী । মাগ্ষ যখন প্রথা ও 

শ'স্ক্রেব কাছে আপনাব বুদ্ধি ও পিবেককে বলি দিখা গাপের ও নুশংলঠাব লীলায় 

সমংজকে ছাবখাব করিতে উদ্ধত হয়, তখনই প্রেমাবত।ব 'অপর্ণার আবির্ভাব 

আবশ্যক হ.-মুগে যুগে মান্ষেব ইতিহাস ইহাবহ সংক্ষ্য বহন কবিতেছে। 

অন্েকেব মনে প্রেমেব বাজ গুণ সপ্ত হইয়। থাকে? তাহ অস্কুরিত ও প্রকাশিত 

হইতে অপবেব প্রেমের বর্ষণেব অপেক্ষা রাখে। গোবিন্বমাণিক্য অপর্ণার 

কথায় নিজের অগ্তবের সেই সুপ্ত প্রেমেব প্রথম পবি5য় পাইলেন । জয়সিংহ 

গুকভক্তিব মোহে আচ্ছন্ন হইরাছিলেন, তাই তিনি সাহস করিয়। গ্রথাব বিকদ্ধে 

যুদ্ধ ঘোষণ! করিতে পারিতে'ছলেন না; কিন্তু অপর্ণা-রূপিণী প্রেম-বৃত্তি সর্ব- 
গ্রাসিণী -আন্ত হোক, কাল হোক প্রেমেব কাছে সন্লকেই পরাজয় ও বশ্তত! 

শ্বীকার কবিতে হয়। রঘুপতি পুবাঁশুন প্রথাব পাষাণভিত্ত। প্রেমের বীঞ্জ 
সেই পাষাণের মধ্যেও পড়িয়াছিল, কিন্তু অস্কুরিত হইতে বিলম্ব ঘটিয়াছিল। 

যখন তাহার প্রাণগ্রতিম পালিত-পুত্র জয়মিংহ আপন রক্ত দিয়! প্রথার পাষাধ” 
৮, 



১৪৬ বর্মার্তী 

ভিত্তি দিক্ত, শিখিল-মূল এবং সরস করিয়। দিল, তখন সেই পাধাণেয় অবয়েও 

প্রেষের বীজ অস্কুবিত হইবার অবকাশ ও অনুকূল অবস্থ। লাভ করিল। রঘুপতি 

তখন বুঝিতে পারিলেন যে জীবন্ত প্রেমপ্রতিমা অপর্ণার তুলনায় পাষাঈ 

কালীগ্রতিঘ! কত তুচ্ছ। 
এখন রঘুপতি অপর্ণাকেই ম! বলিষা অবলম্বন করিলেন। অপর্ণা সমস্ত 

নাটকের মধ্যে বিন্ময়জ্জনক কিছু করে নাই, তবু কবির কলা-কৌশলে সেই সমস্ত 

ঘটনার মূল ও কেন্দ্র হইয়! রহিয়াছে । 
ভুিযোহাহজান 



প্রবন্ধ-স্ংকেত 

আনসা-মন্ল- হুচনা--মঙ্গল কাব্যের অন্কতম, মনসার মাহীত্স, বাঙ্গাল। সাহিত্যে 

মনদা-নঙ্গলের স্থান। 

্রন্থকার--অনেক কবি মনসার গান কীর্তন করিয়াছেন। কাণ। হরিদত, বিজয় গুপ্ু, কেতকা। 

নাস, ক্গেমানন্দ গ্রভৃতি । প্রত্যেকের রচনার সংক্ষিপ্ত পরিচয। 

মনসা-মঙ্গলের বিষয়নস্ত খিবোপানক চাদ সদাগর মনদাকে ভক্তি করিতেন ন|। মন্স! 

তাহার পূজ। গ্রহণ করিবার ইচ্ছ! করেন, এই জন্য তাহার পুত্রগণকে হত্য। করেন, সর্বশেষে 

লখিদারও বিবাহ-বাপরে সর্পনষ্ট হইয! প্রাপত্যাগ করেন, তাহার পত্রী বেহুল! দেবসভার় বৃত্য 

করিয়! মৃত স্বামীর প্রাণ ফিরাইয়। আনেন, এই পুত্রবধূর অনুরোধে পেষে চাদ মনসার পায়ে ফুল 
দেন। 

উপসংহার-_মনসা-মঙ্গলে বাঙ্গালাদেশের ধর্ম কলহের ইতিহাম দেখ! যায । 

মেঘনাপবধ-কাব্য- হচনা--আধুনিক বাঙ্গাল! কাব্য সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই কাব্যের 

স্বান। 

গ্রংকার--মাইকেল মধুস্দন দত্ব, কবির সংক্ষিপ্ত পরিচয। 

কাব্য-পরিচষ--মহাকাব্য কি না? কাব্যের বিষয়বস্থ্র -লল্ণ কর্তৃক রাবণপুত্র ইন্দ্রঙ্গিতের 

নিধন। কবির রাবণ পক্ষ সহানুভূতি, প্রচলিত রীতির ব্যতিকম, রাম ও লক্ষণ চরিত্র 

দুর্বলতা । 

রচনা-পরিচয়--বাঙ্গালাঘ অমিত্রাক্ষর ছন্দ ষধুহুগনই সর্বপ্রথম প্রবর্তন করেন। মেঘনাদবধ 

অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত, বর্ণন! সুন্দর, সংস্কৃত শব্দের বাহন্য। পাশ্চাত্য প্রভাব | 

উপদংহার--মেঘনাদ কাব্য বাঙ্গাল! সাহিত্যে নবযুগের প্রবর্তক । 



দ্বাদশ পরিচ্ছেদ-- 

স্বাক চিত্র 
বৈজ্ঞানিক সভ্যতার পরম বিস্ময়কর অবদান চলচ্চিত্র । মহাকালেব সর্বনাশ 

্পর্শ হইতে মানুষের বুদ্ধি বিশেষ স্থান ও বিশেষ কালেব রূপ এবং বাঁণীকে 

চিবদিনেব আনু বাঁচাইীয়। বাঁখিবাব এই কৌশল বিজ্ঞানের চবম গৌধব ঘোষণ! 

কবিতেছে। আননোব ফহিত শিক্ষার অপুব সমম্বধ ঘটাইয়। মানুষের এই 

অভিনব স্ব সমাজেব 'অনন্ত কল্যাণ সাধনে আয়োজন করিযাছে। 

আধুনিক সমাজে চলচ্চিত্রের প্রসাব আত ভ্রুঃবেশে অগ্রনব হইতেছে। 

বাঙ্গাল! দেশেব এমন সহব নাই খলিলেও হয, যেখ।নে হুই একটি চলচিএগৃহ 

গর 'ঠিত হয় নাই । চলচিত্র একটি গন্রিযি গ্রতিষ্ঠান। ইহা আহ আশাদেব 

দৈনশিন সাধাধণ আলোচনাব পঞ্ত হইয়] উঠিদাছে। কয়েকজন যুবক একত্র 

মণেত হইলেই চলাচিড্ডের বগ। উঠিয়া ডে । চলচিত্রের সঙ্গী তগুলিঠে আজ 

দেশেব হাট মাঠ ঘাট মুখবিত। চগকৰ গডাব গাডোগন পন্থ গাজ 
টালাহতে ০।ল।মৃতে ফ্নিমাণ গ!ন বলেও -নিবক্ষব চাষা চাষ ববিতে কখিতে 

চলচ্চিত্রে গীত ববীজ্র-সঙ্দীত গায়। বাছাবে অভিনেতকিনেষের নামে সা, 

ব্লাউগ, শাড়ী পন হয়ঃ অভিনেতা বিশেষের অভঞ্বণে যুপকেবা গোপ খাখে, 

চুল ইাটি। এইবরুপে আজিকাব সম।জে ৮লচ্চিএরেব প্রভাব অতিশয় গ্রথল হইয়া 

উঠিয়াছে। 

আলোঁ$£চএ হইতে সিনেনা শিল্পের উত্তব। প্রদ্দ্ধি মাকিন বিজ্ঞান বিদ্ব 
টমাঁস এডিলন বিগত ১৮৯০ খ্রীঃ অবে চলমান খস্থব আলোকচিত্র গ্রহণেব এক 

অধিনব যন্ত্র আবিষ্কার কবেন। ইহাঁব কিয়কাল পরে আর একজন মনীষী 

বিজ্ঞানবিদ্ শ্বেত ষবনিকাব উপ আলোকসম্পান্েব দ্বাবা আলোকচিত্রের 
গ্রতিবিঘ্ ক্ষেপনেব যন্ত্র আবিষাব করিলেন। ইহার সাহায্যে প্রথম প্রথম সাদ] 

কাপড়ের উপর চলমান বস্তব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিত্র প্রতিফলিত করিয়া লোকের 

চিত্ত'বনোদন করা হইত । অশ্থাবোহী ভ্রতবেগে অশ্ব ছুটাইয়! চলিয়াছেন, বৃক্ষ 

উচ্চস্থান হইতে কেহ লাফাইয়া নীচে পড়িল, তরঙ্গবি্ুন্ধ নদীর শোতে নৌকা 



সবাক চিত্ত ১৪৯ 

ভাসিয়! চলিয়াছে, বাঘ হরিণ শিকাঁর কবিতেছে--এই প্রকাব চলমান জীবজস্কর 
ছবি পর্দাব উপব এমনভাবে প্রতিফলিত হইত যে, দেখিলে মনে হইত যেন 

জীবস্ত গ্রাণীদ্দেরই কার্যকলাপ দেখ! যাইছেছে। পববতীক্ষালে বিশেষ কোন 

গ্রন্থকারের প্রসিদ্ধ নাটক বা! উপন্াসেব ঘটন1 অবলম্থন করিয়। দীর্ঘ চলচ্চিত্র 

রচিত হইত। কয়েক সহত্র সেলুলয়েডেব ফিতাঁব উপব ক্যাষেবাব সাহাঁধ্যে 

প্রতি মুহুর্তেই চলমান বস্তবটিব চিত্র ভুলিয়া! লওসা হয়। এই প্রকাব অসংখ্য ছবি 

মুদ্রিত $€ওযাঁয় চলন্ত বস্থটিণ প্রি মুত'তব অবস্থানই শ্র মেলুলয়েড ফিতাৰ 

উপব শুত্রিত ইইয়। যায়। তাবপব আলোকচ্তি ক্ষেপণেব যঙ্ষেব মপ্য দিয়। প্র 

দীর্ঘ ফিতাটিঞ্ে ভ্রুত টানিয়া লইলেই বিশনীছ কে স্থাপিভ সাদা পর্দাধ উপব 

বন্তটিব চলমান অবস্থান অশিকল প্রতিরতি দষ্টগেতর হইধা থাকে । নিখুত 

আলোকচির গরচ্ণের চন্বা এর প্রতিকতিছে একেবাবে সঙ্গীৰ ব্লিষা মনে হয়। 

প্রথম প্রথম মূক চলচিচখেস গ্রাচলন হল, পব্পহী ঘুগে 'সিনেমেটো গ্রফেব 

সচিভ ফনোগাফা হবধেটান বাদ করিতে খাকে | হাব যলে সবাক চণচ্চিত্রের 

উদ্ধব ভস়। দুদ গ বশে শবিকণে শ্রঠিমনি নয়ন ও কর্ণকে মাযামুগ্ধ বাবয়া 

ফেলে, এ? চলচ্চিএকে জীবন্ত নখনখবীধ কারকল!গ মনে খবিয়া আমর! 

বিশ্মিত হঈ | 

টলণচ্চঙ্ডেল ধা দিদা আনহা নে পব্মাণ শানন। ৪ শিক্ষালাচ বগিতে পাবিও 

তাহার ভান টন পুরান অনা পন খাকিম! গগদ্ঘকত গাশলীব 

অন ও পখাহ- নৈপুণ্য উ ।ভে'এ করিয়া আমলা মুগ্ধ হই | পন 14 গিবিসঙ্কট» 

ঢুত্তব ম্ভূমি, উত্তাল ২ শিক্ষুদ্ধ মশ্বদ ছলে শ্বাপনসন্ুন আপণা অন্মানেল 

কয়জনের ভাগো দেখা ভয় ভাহাদেব গপিকল প্রতিষ্কতি লিনেমাদ দেখিয়া 

আমবা উহ!ন স্প্দে অনেকটা ছানল'ভ কৃণ্বতে শাবি । 'আক্গকাল লমবাধ্ধণে 

আলোকচিত্র গ্রহণের বেওযাদ হইসছে। ইহার ফলে আমবা নিবাপদে ঘবে 

বসিয়। পৃথিশীব শ্রেষ্ঠ নীতগণেপ "অপরূপ মুক্ধোছ্যন সন্ধশন কন্যা শিক্ষা ও আনন্দ 

লাভ কনিতে পাবি। দেশএাবগেশেব বিস্তর গীবন-যাত্রার অধিকল চিত্র 

আম[দেব চিত্তে বিদেশের 'অদেনা মাহমদেধু স্পর্কে আন্মীয়তাব হাব জাগাইয়। 

তুলে। বণমান কালে বান কখিয়া৪ আমব1 পৃপিবার কতট্রকু জানিতে পাবি? 

ঠিনেমান সাহায্যে তমান কাল 'আমাদ্ধের নিকট সত্য হইয়। উঠে। অতীতের 

ঘে সব খটন1 ও ভাব কালেব গর্ভে বিলীন ভ্ইয়! নিশ্চিহ্ন হইয়াছে, অহীতের 



১৫০ বঙ্গতায়তী 

কাহিনী সম্থলিত প্রসিদ্ধ গ্রস্থকাবদের গ্রন্থ চিত্রাভিনীত হইলে তন্দর্শনে আমরা 
যেন মতীতলোকে আবার ফিরিয়া যাই । 

চলচ্চিত্র এইভাবে আজ রঙ্গমঞ্চের প্রতিদ্বন্দী হইয়! উঠিধাঁছে। পাবিপার্িক 
দৃশ্তেব অবিকল প্রতিকৃতি স্থট্টিতে এবং শিল্পীব শ্রেষ্ঠ নৈপুণাটুকুই চিত্রে মুদ্রিত 

হওয়াব ফলে নির্দোষ অভিনয়েব ব্যাপাবে ফ্গমঞ্জেব অপেক্ষ। চলচ্চিত্রে হযে।গ 

ম্ত্ধা অনেক বেশি । কিন্তু রুচিহি ভিন্না কেহ কেভ মনে করেন সজীব শিল্পীদের 

দ্বাব] 'অভলীত বঙ্গমঞ্চেব অভিণয়) চলচ্চিঙেব অভিনয়েব চেয়ে অনেক বেশি 

চিন্তাকর্ষ৯। যাহা হউক অন্থতঃ আমাদেব দেখে চলচ্চিত্রের প্রবর্তন হওয়ায় 

রঙ্গমঞ্চব প্রতিপত্তি যে অনেক পবিমাণে হাসপ্রাথ হইয়াছে, তাহাতে 

সন্দেহ নাই। 

*ক্ষাব দিক দিয়! চলচ্চিত্েব দান মঠাঁনূল্য । প্রপিদ্ধ গ্রস্থকাবদের পুস্তক 

আঁধঞ্ স'থ্যায় পড়িবাব স্থযোগ ও সময় সমাজের কম্জনেখ ভাগ্যে ঘটিয়া 

থাকে? চলাচ্চত্রে অভিনয়ের মধ্য দিয়া আমবা অতি অন্ন সময়েব মধ্যে 

সা€ত্যিক্দেব বচনাব সংস্পর্ণে আসিতে পারি । এইভাধে শ্রেষ্ঠ মশীষীদের 

চিন্তণ ও শুট্টিব সংস্পশে আসাধ লে আমাদের চাবত্র গঠনের অনেক সহায়তা 
হহতে পাবে। 

বন্ধ এই পৃথিবীতে নিববাচ্ছিন্ন শুভ বলিয়! বোধ হয় কিছুই নাই। চশচ্চিত্রের 

একটা অভ দিক্ রহিয়াছে। যেমন স্কচপুর্ণ সুন্ধঝ চিত্রের সাহায্যে 

আমাদের চকিত্র উন্নত হয়, তেমনি আবাব কুকচিপুর্ণ অঙ্গীল চিএেব মধ্য দিয়া 
আমাদেব ম'নসিক অবনত ঘটিয়া থাকে। বিশেবতঃ অপ্রাপ্তবয়স্ক তরুণ 

তরুণীদেব চিত্তে যৌন-উদ্দীপনাময়, অশ্ীল চিত্রাখলী কদ্ধতাবের সৃষ্টি কিয়! 

[কে । অনেকে বলেন চলচ্চিএ আধুনিক সমাছেব নৈতিক অবনতিব একটি 
গ্রধান ও প্রত্যক্ষ কাবণ। কুকাচপূর্ণ চিত্রের দর্শক সংখ্য। অধক হয় মনে কবিয়| 

অসাধু চিত্র শরষ্টার দিকেই বেশী মনোযোগী হইয়। থাকেন। উচ্চশুরের 
চিওা নয় সর্বসাধারণের আনন্দজনক নয়-_'অথচ চিত্রদর্শক-সংখ্য। এই প্রকার 

স্কুল মনোবৃ'ভ৭ নিতান্ত সাধ রণ লোকদের মধ্যেই 'সধিক। এই জন্য ব্যবসায়ের 

দিকে লক্ষ্য বাখিয়। চিত্রাশক্লীরা চলচ্চিত্রেব মধ্য দিয়! উচ্চস্তবের কলান্ষ্টির প্রতি 

মণোনিবেশ করেন না। ফলভঃ ব্যবসাদারা মনোবৃত্তি লইয়! সমাজেব কলাণ 

করা য'ম না। 



বেতারের জন্বকথ। ১6১ 

চলচ্িত্রেব মধ্য দিয়! যেমন দেশের সহিত দেশাস্তবের সম্প্রীতির প্রতিষ্ঠ হয়। 
তেমনি বিদ্বেষ-বুদ্ধি গ্রণোদিত ব্যক্তিবা কোনও বিশেষ দেশেব সম্পর্কে অবথা 

নিন্থাতআক চলচ্চিত্রের প্রচাব কবিয়া এই পাবম্পবিক ষং্পীতির বিবোধিতা 

করিতে পাবেন কিন্তু এইগুলির বিশেষ কবিয়! চলচ্চিত্রেব দোষ নয়, মানুষের 

দোষ। চলচ্চিত্র যন্্ মাত্র,_মান্ষ ঘন্্রী। মানুষ তাঁহাকে যেভাবে চালাইবে- 

সে সেই ভাবে চলিবে । মোটে উপব চলচ্চিঙ বিজ্ঞ/নের শৌখখ। ইহার 
সাহায্যে মাুষেব চিত্তে জঞাগেব আলো বিষ্তাব কব। যায়, প্রেম ও মিলনের 

সৌবভ বিভিন্ন দেশ ও কালেব মানুমেব চিত্তে সঞ্চাবিত কর! যায়! চলচ্চিত্র রূপ 

ও বাণীকে সে কালের দ"ছাবণী শক্তিৰ কবল হহতে বক্ষা। করিয়। 1চরজীবনের 

শাশ্বত বেদীতে গ্রা$ঠিত করিয়াছে। 

বেতারের জন্মকথা 
[হুগনা-বেহার বণ্তে কি বুঝি? প্রেরকখগ্ত্র ও গ্রাহকযন্ত্--ফ্য।বাঁডের পরিকল্পনা" 

আনোক তরঙ্গ ও বিদ্যুৎ ৬রঙ--জগপ।শচল্দ ও সাধধানর কুঠিহ-ডগসংহার | | 

বেদাঁব বা 101৯৪ বপিতে আমবা সাধারণতঃ বুঝি ষে একস্থানে একজন 

প্রেবক এবং অন্থপ্কানে একজন গ্রাছধ আছে। দুয়েব মধো দৃশ্থাতঃ কোনও 

সংযোগ নাঁই-অথচ একজন কথাবার্ত। বলিলে 'মাব 'একদ্ধনের কাছে সে 

কথাবার্তা পৌছায়। বেতারকে এইভাবে দেখিলে ইহাকে খুব একট অভিনব 

ব্যাপার পলিয়! মনে হয়। আমি এখানে বসিয়া কথা বলিতেছি আর একক্ষন 

পাচ হাত দুবে খসিয়। জ।মাব কথা গ্ুনিতেছে, অথচ আমাব মুখ এবং তাহার 

কাণের মধো কোনও তারের যোগ নাই । শ্তবাং ইহাঁও ত এক রকম বেতার” 

বার্তা! বাস্তবিক পক্ষে ইহাকেও বেভীব-বার্ড। বলা যাইতে পারে। আমি 

যখন কথা বলিস্চেছি তখন আমাঁব কণেব স্বরযন্ত্র সম্মুখে বাতাসের তরজ 
তুলিতেছে। এই তরঙ্গ বাযুদ্ধার! বাহিত হুইয়। অপবেব কাঁণে পৌছাইতেছে। 



১৫২ বঙ্গভারতী 

আবার একটা আয়ন! দিয় হর্ষেব আলো! প্রতিফলিত করিয়া আমরা 

অনেক দুবে আলো$-সক্কেত পাঠাইতে পাঁবি। যুদ্ধেব সময়ে এই উপায়ে দুর 

হইতে সংবাদ আদান-প্রদান কব হয়। 

হতাবেব সংখা? আদান-গ্রদানকে ও প্রেবক ও গ্রাহকের মধ্যে কোনও 

তারেব যোগ থাকে ন।॥ মুতবাঁ" ইংখকেও বেতাব-বাতা বল! যাইতে পারে। 

আলোর বেতাৰ 'গনেক দূব হইতে অ অন্ন সময়ে স*াদ খহন করিয়। আনিতে 

পাবে। এখন লিজ্ঞান্ত *হঙে পারে যে, প্রর্কতি-দত্ব এত বকম খেঙাবেব বাবস্থা 

থাকিতে মাভম যে আবাব নুশন কায! বেতাব সংব।দ প্রে“ণেব উপায় উদ্ভাবন 

করতেছে ভাহান খাস্তাবক নুতনত্ব কথায়? মনুযেব উদ্ভ'পিত বেতাব 

প্রকৃতি-প্রদন্ত আলা; ধেভাব ও শবেব বভাখ-থহ ছুহ বেতাদেণ গুণের 

সমদ্বষ কর্বিতেছে। আহ বেভাখ মুহুতমধ্যে হাজার হ।জাও মাহল দুবে অংবাদ 

বহন করিয়। লগ] যাহঠে পাকে। আবাব খদেব ৩৭শেছ গাছ ৮পিতে চশিতে 

গঠিপথে বেন 121 গাহিলে বাকষা খুবিয়া যাহতেও পাবে । এক কথায় 

বালিতে শেলে বল! যা হে, মায়ের উড ।বত বে যন্ত্রে এক গাগা একটা 

প্রেরক ও দুখে আব এক জাদগাধ এইড আাঞ্ক ধন্ত্র থাকে । প্রেব্ব যন্ত্র হহতে 

আকাঁখে হৃশথ ও শ্রবুচৎ খৈচাতি? তৎঙ্গ ততালা ৫1 এড ৬পঙ্গ সেকেণ্ডে 

১৮৬,০০০ মাংন তেগে ঢুটিয়া ,লে। দুধে বাচাঘবঃ অমন 1* পাহাড পব 

পাঁড়লেও তাহ। *বষ্টন কান থু সা যাঃ | দহে ইক যন্ত্র এহ বেতাবশতবর্গ 

ধরিয়] তাহা হতে সংবাদ »'গ্রই কব্যি। পপ । তএখক বস্ত্র যেন দাগাশথা। আব 

এরাহও্যঞ্জ যেন মানের চক্ষু । দাপানিগা আবশে ছোট ছোট ঢেউ তোশে, 

আর আমাথেন গ্রেববধন্ত্র ল্থা পম] ০১ স্ট কবে। চক্ষু প্রপু ছো৮ ছোট 

আলোর ঢেউ ধরিতে পাবে, বড খড ৮৩ তাহ্বাব দৃষ্টি এড1হয়। ঘাখ। কিন্ত 

গ্রাহক যন্ত্রেব বিশেষত্থ এহ থে, বড ৬ ঢেউ ধাবয়া সে ভহাকে মানবের হন্ছিমুগ্রাহ্থ 

কবে। এই প্রেব্ক বনজ ও গ্রাক বনজ উদ্ভাণন কাবতে মানতদকে অনেক ০।গ 

পাইতে হংয়াছে। আকাশে বৈছ্যাতক তখপ হই এ৭" অন্থাত্র তাহাকে গ্রহণ 4" 

এ সখ কাই বিছ্যুৎ ও চদ্বব-পাক্ত খেলা, স্শবাং বেতাব উদ্ভাবনের কথ। 

বলিতে গেলে যি'ন বিথ্যৎ ও চু্বক-ধ1ও, সন্ধে পর্বশ্রথম বিশেষভাবে গবেষণ! 

কখিয়াছিলেন, সেই মাইকেল ফ্যাবাডেৰ নাম প্রথমেই মনে পডে। 

একটা! গালাব কাঠি রেশমী কমালে ঘষিলে তাথাঁভে বিদ্যুৎ সঞ্চার হয়। 
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গালার কাঠিটা! ছোট ছেটি কাগজের টুক্রার নিকটে ধবিলে কাগজের টুকরাগুলি 

লাফাইয় গালায় আমিয়! লাগে । কাগজ ও গালার মধ্যে আকর্ষণের কারণ 

কি? ফ্যারাডে বলেন যে, কাগজ 'ও গালাব মাঝে যে আকাশটুকু আছে সেই 

আকাশই এই আকর্ষণের কৃষ্টি কবিতেছে। গালাতে বিছ্যুৎ সধগাবেব অর্থই-- 

গালাব চতুষ্প্বস্থ আক।শে টানের হি কও|। 
ফ্যারাঙের এই পবিকল্পন| বৈজ্াশিক-স্মাঙ্গ সহঙ্গে ম।ণিতে প্রস্থত হয় নাই। 

ফ্যাবাঁডেব মৃক্ত্যুব কিছুকাল পবে কেছ্িছেব অধ্যাপক ক্লার্ক ম্যাক্স ৪য়েল এই 
পবিঃল্লন! আধাব নানাদিক দিয়। ধিণাব বায়! গণিতেব ভি্িব উপব সুদৃঢ়" 
ভাবে প্রতঠিষিত কবলেন। 

সেই সঙ্গে ম্যান্গয়েন বাব একটা নূতন কথাও ধলিলেন--একট। বস্তরতে 

হঠাৎ লিহুতৎ সঞ্চাব্ত হইলে ফ্যাণাডডা পরিধি গনা অগমায়া মাকাণে টান 

পঙেই আখাঁব সেই সঙ্গে সেই বৈহ্যর্তিক টান তবশেখ আকাবে চাবিধাবে 

ছডাহয|। পড়ে। আব সাত আশ্চধের বিষুয় এই বে আকাশে এই 

বৈগ্ভাতিক টাশাটণনিব ঢেউ ঠিক আলোর মঠই দেবেণ্ডে ১৮৬,০০০ মাইল 

বেগে ছুটিয়। লে । ম্যাক৪মেশের এই কথায় সে মময়ে খেদ্র/ানক-সমাজে 

তুমুল মান্দোলন উপস্থিত ভয। হদধানীস্তন টজ্ঞানিক পগুহগণ এই বিষষে 

স্থগভাব গবে।ণ| কবেন। ম্যাযাওয়েল মাএ ৪৯ বখসর সে মাঝ যান। তনি 

উ।াব মচেব খবীক্ষা-সিন্ধ প্রমাণ (দাদ খাধতে গাধেন নাহ। তে প্রনাণ প্রথম 

দেনহাত্ঞ নামক একঞন জা ৭ শৈহ।দ৬ | বিছ্ভাহাতবধ কেনন করিয়া 

সহদে তোল) হাথ ভ1২। তিনিই হ5 কলমে নহাদ। বিছা এবং লোকে 

তবঙ্গ যে এবই জাতীয় তাহা তাল গবাগ! বিগ দেখাহযা খাশ। হাঁংজেব 

পবীক্ষাব দঙ্গে সপ্দে আবও নেক বৈজ্ঞ।নক এই সব ব্যাপাৰ লঙ্য়া গবেধণ। 

সবক কবিলেন। 

উহাণেব মধ্যে ভাবতীয় খৈজ্ঞানক জগদীশ বসব নান বিশেষভাবে 

উল্েখযোগা । কগদীনচ্র বিছ্বাৎতত হঙ্গেব গুণ এবাক্ষা। কখাব জন্ত চমৎকার 

একটি যন্ত্র উদ্ভাবন কবেন। সে সমযকাব টনিক সমান তাহার যঝে শত" 

মুখে গ্রণংস। করিয়াছিলেন । 

যে সময়ে বৈজ্ঞংনিক বিছ্যুৎন্তরঙ্গেব গুণ পণীক্ষ1 কর্দিতে বান্তঃ সেই সময়ে 

ইটালির গ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক মার্কনি চিন্তা করিতেছিলেন কি ভাবে বিছ্যৎতরঞ্জের 



৫৪ ব্গতারতী 

সাহায্যে সংবাদ আঁঘান-প্রদানের ব্যবস্থা কর! যায়। ইনি নানাদেশের 
বৈজ্ঞানিকদ্দিগকে “গবেষণালব্ধ যন্ত্রগুলি পুঙ্থান্গপুত্খরূপে পরীক্ষা করিয়! 

টেলিগ্রাফের যন্ত্র প্রস্তুত করিলেন। মা্কনিব প্রবতিত বেতাঁব যন্ত্রে এক জায়গায় 

একটা প্রেবক যন্ত্র (88082071669) থাকে। প্রেরক যন্ত্র আকাশে বিদ্যুৎ-তবন্ 

তোলে। এই তবঙ্গ দুবে ছডাইয়। দিবাঁব জন্য উচু মাস্তলে তাঁব টাজাইয়া 
তাহাতে প্রেরকশ্যন্ত্রেব বিদ্যাত্প্রবাহ চালা ইয়া দেওয়া হয়। এই তারই প্রেরক- 

যন্ত্রে আক্কাণ তাব (02087111872 26001) 1 দুবে যেখানে বিহ্যৎতবঙ্গ ধর! 

হইবে সেখানে আব একট! তাঁব উচু কবিষা টাঙ্গন হয়। এইটিই গ্রাহকশ্যস্ত্রে 
আকাশ তাব (6০615106 ৪০7151)। তাবপব বিদ্যুৎ-তরঙ্গকে ইন্দ্রিনরশ্রাহা 

করিবার জন্য একটি যন্ত্র থাকে, তাহার নাম কো-হিয়াবাব (০০-1)০৪:০ | 

বিগত ৩৫ বত্সবেন মধ্যে মার্কনিখ ৬দ্ভ।বিত বেতাব টেলিগ্রাফের অনেক 

উন্নতি হইয়াছে । এখন বেঙাব টেলি গ্রাফ ছাড। বেতাব টেলিফোনও উদ্ভাবিত 

হয়াছে। বেতাঁবে কণাবাা, গান-বাজনা! এক দেশ হইতে আর এক দেশে 

পাঠাইবাব খ্যবস্থা হইয়াছে । 

বেতাবেব আঁবিষ[বেব ফলে আচ খাপ দুবন্ধেব ছুর্ণজ্ৰ বাধানকে অললীলা- 

ক্রমে লঙ্ঘন কবিয়াছে। সপ্ুন্সিন্ধুব অপবিমেষ নাগ! আতিক্রম করিয়া আজ 

গৃথিবীব এক প্রান্ত অগ্থ প্র।তখব সাহত সাম্মলিত হইয়া! মাভষেব জয়গান 

করিতেছে। 
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সভ্যতার উন্নতিব সঙ্গে সঙ্গ মানবসম। প্রকুৃতিব নিয়মকে নিক্কেব আয়ত্ত 

করিয়। জীবনযাত্রাকে অনেক পাধমাণে সুখময় কব্যি। তুলিখাছে। প্রপ্তির 

বিপর্ষয়কাবী খেফালে স্মব্ণাতীত ফাল হইসে ম'্ষ কত যে শত্াচাব ও নিপীদ়ন 

সহ কবিয়াছে, তাহা ইয়ত্বা নাই । তাহ বিজ্ঞানের জয়য'রা গ্ররূতিব নির্মম 

খেয়ালকে দমন কিয়া যখন ক্রমোন্নাঠর পথে দ্ধ অগ্রমব হইতে লাগিল,-- 

তখন সমাঞ্জেব চাঁবিদিকে জয়ধব'ন এ উন্নাস দেখা গিষাছিল। কিন্তু মান্টষেব 

বিধাত৷ বুঝি সেদিন অন্তবীক্ষে থাকিটা মুঃ গাল কবিযািলেন । 

জীথনকে স্খেব কৰিয়া তু লখাব ভন্ত গ্রকুতিব সণভা'বণী শক্তিকে দমন 

কর।ই একধিন শিজ্ঞানেব উদ্দেশ্া ছিল । বিদ্ধ কালক্রমে তাঙ্াব বিপখাত ফল 

দেখ! গেল। মান্পষেবমধ্যে সঠভাভাব শরদীর্ঘ ও স্ববিপুল আয়োজন সহ্বেও তাহাৰ 

মধ্যে আদিম বধ « ছিণন্ত্ প্রবৃর্তি নিমম হয় নাই । উঠা থুথাহয়া বঞিযাছে 

মাত্র। লে ও 'আত্মস্বার্থ সাধনায় (সেই আদিম প্রবুন্ত মুগোস পবিন্যাগ 

করিয়া সভ্য লব উজ্জপ আলোকে ও উল ভিশ্মমুঠিতে তাপ্তবনুলা করিতে বিন্দু 

মাত্র জজ্জাখধোধ করিতেছে না। স্বার্থের দ্বন্ব আছ এমন সাণ্দাঠিক হহয় 

উঠিয়'ছে যেঃ মানন এক্রণক্তিব আশঙ্কায় বিশ্রামগ্থ ভুশিয়াচ্ছে নিদ্রাব শাস্তও 

হাঝাইয়াছে তাঙ্াব ঘন্দ্রাব ট্কিনভাও ছুঃন্বপ্রেব ভআন্ডনায মুনসুর ঘুণিয়া 

যাইঙেছে। মান্ৰ আজ অহান্ত ভীত ভ্রন্ত হইঘ। নিজেখ ওম্মগ্কানে থাকিয়াও 

যেন শত্রপুবীতে বাস কবিতেছে। 

সংগ্রাম মনুষেধ আদিম সহজাত প্রবৃত্ত । জশ্যতাঁৰ শত মিলনায়োজন 

সত্বেও যুগে যুগে এই সংগ্রামের শক্ত ক্রমেই ভীষণতবর হইতেছে। একদিন 

ছিল যখন মানুষ কণক্ষেত্রে পংস্পব সন্ুুখীন ঠইয়া ভব ধ, অসি, গদা, ক্র, 

পটিশ, ভোঁমণ জাঠা গুভৃতি লিক্েগে শক্ত সঠিত ঘুদ্ধ ববিত। সেদিন সমগ্রামে 

ব্যক্তিগত শৌর্যবীর্ধেধ একটা মূল্য ছিল, ক্ষয় শ কব একটা! মর্ষদা ছিল। আঁজ 
বিজ্ঞানের যুগে সেই প্রাচীন শ্টৌর্য ববব যুগেব পাশবিক বাতি বলিধা দ্বণিত 
হইতেছে। বিজ্ঞ।ন অভাবিশ্তপূর্ব অগণিত মারণাস্ত্র উদ্ভাবন কবিয়! বিশ্ববাসীকে 

নিত্য নৃতন চকিত কবিয়। তুলিয়াছে। 



১৫৬ বঙ্গভারতী 

ভল-স্থল-অন্তরীক্ষ রাজ মারণাস্ত্র স'ঙ্জত রণবাহিনীতে ভীষণ হইয়া উঠিয়াছে। 
বিমানপোতে অন্তবীর্গ হইতে নানাবিধ জীবনাস্তকর বিস্ফোরক বোম শত্রুপক্ষের 

উপর নিক্ষেপ করিতেছে। ট্যাঙ্ক নামক এক অতি ভীষণ যুদ্ধোপকরণ প্রস্তুত 

হইয়াছে। ইহাকে সচল ধর্গ বলিলে অত্যুক্তি হয় ন1। ৮০1৮৫ টন পর্যন্ত 
ইহার ওজন, ঘণ্টায় প্রায় বাঙ্শ নাল ইহার গতি। যে পথে ইহ যাইবে, সে 
পথে পাাড, পর্বঃ, বুক্ষ কোন অন্বাফই ইহাকে বাধ! দিতে পাবিখে না। 

শম্মুখের সন্ত সমভুনি কবিযা আগ্রপর্ষণ কবতে করিতে ট্যাঞ্ধ অঞ্রসর হয়। 

ইহার মধ্যে কাম!ম ও মের্সিনগন চাল'ইবাব সর্দপ্রকাব আয়োওন থাকে। 

একাধিক শ্রেণাব যুদ্ধশিনান পুলক যুদে। ব্যবহৃত হইয়। থাকে। জপপথ ও 

স্থলগথ উভয় ক্ষেএ ১8 উদ উঠিবাৎ হন [ঃপিশ্ শ্রেণাথ বিমানশোত বাব 

হয়। সকল বিমাশের আকাব এক প্রকার নয়। ঘুঠাবাহী শিক্ফোব* বিম।ন 

হইতে শক্রণশ্রের উতব শিথ ৩৯ বেমাইী বা কত গ্রবাবের। সমধিক 

বোমা, গ্যাস বোম, বোণেক শীবাণু-দাকক বোমাও শাগ্ুনে বোনা এব, আবও 

বরগ্রকাখ শোমা ভাধুনদক দ্ধ বাংহাত হম প্রায় হাব মন গগনে 

অঠিকাধ বেষাব সাহাবো আধ মাহল ভানগা ভুডিজা নণকেন শাওন আলাইয়। 

দিবা আযো* ও আজে কথা কহ্যাছে। 

শুধু মকাশপথ নয হলপাথণ আগুশিক যুঈীপক্তি বগনাতীত গতিতে 

অগ্সব ১2505791 ৪৮ ব].শাণাভিশা আগ দেশবম্টাব জন্য ৮৬লাকাবা ব1 

পাহ।খাব খছেম শ্যিত হয়া দেখবনী। কাবতিছে । ডেস্ট্রমাব, ভ্রুণ পণাতটী 

ও সাৎমোবণ লহ এক একচি ৮৮ সংগত 51 সাবশেধিশ খান শক্পোহ 

সংহাবক টউপে:উ। বহন কতিযা এপেব তলদেশ ধিমা এবং জলেব উপব দয! 

সমাখে চপিতে গাবে। হম কোন শক্ত নিব কাখাজ নিশহ্বাভাবে ছুটিখ 

চলিধাছে এমন সময় এল!ক্ষ* হাথে আব সংবমেব্ণ ভইতে একটি উপেডে 

বিঠ২গতিতে আ]সিষ। ভাত দেব ভলা ভ।াঝা প্রবেশ কমিল। 

[ভিম মাপণান্ত্রকে প্রতি5ত কাবয়া আস্মক্ষা কপিবাৰ লন্বাও নানাপ্রকার 

উপায় ঠৈজানিকেবা আগ ডছ্।ান করিয়াছেন) শষ গ্যানবোমা নিক্ষেপ 

করিলে আত্মবশ্গাথ জগ গা মথোস ব্যবখাব করিতে হয়। চুম্বক মাহনকে 

গ্রতঠিহত করিতে শাহন গ্ুইপাব প্রস্থাত ইইতেহে। বোমাক বিমানকে প্রতিহত 

কবিখাব জন্ত 21001 210216 £দ্। বা বিমানধ্বংসকারী কামানের ব্যবহাক 
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হইতেছে । এইকপ কত প্রকারের রণসজ্জায় আঞ্গ রণচণ্ডী সাজিয়াছেন যে 
কে তাহার সংখ্যা করিবে ? প্রেম ও মৈত্রীব রাজ্য আজ কোথায়? দিকে দিকে 

রণদামীম| বাঁজিতেছে। লক্ষ লক্ষ মানুষেব প্রাণ ধুলিমুষ্টির সায় বোমার ফুৎ্কারে 
আকাশে উডিয়া যাইতেছে । ভল-স্থল-মাকাশে মানুষ মান্ুষেবহ ভ্রকুটি ভীষ্ণ 
কুদ্রমতি দেখ্যা। ভীত চকিত হইতেঙ্ছে। 

এক একটি দেশ ও জাতিকে কেন্দ্র কবিয়! জাশীয় এনে নামে ভীষণ 

বিঝোধ ও স্থার্থবু্ধি জগতে মুঠ্যু ও বিঘীশিক। হুড ইর। বেড়াইতেছে। কেহ 

আর কাহাবও মৃথ চাহিতেছে না। মাম্তষেব জাখনেব যে কোনই মুল্য 

নাই। সৃদেব উদ্মদনায মন্তস্ান্েব মূল ভিত্তি ভূক্ম্পেনচছত বালুন্ম পের হায় 

ধবসিঃ1 গাছে । প্রবল শক্তিদ্বষেন ।ণোম্স দন ন[ধ শির্বেপ দবিদ্ গ্রামবাসীব 

ছবিসহ ছুঃথ ফ্দ্বন| ভোগ করিতোছি। 'আগি শাব শদ্ধেং ভাষণ £ শুপু খণক্ষেত্রেই 

থকিতেছে ন। আুদুং গলীল নিভভ কেোণিতে *ত গামবাসা গুচ্ন্ভগণ নিশ্চন্ত 

মনে ঘণ-বন্ধা' কপিতেছে,-অকন্মাৎ আকাশ হতে নিশিপু বলের আনলে 

তাহানেব এতদিনের গড ঘি চর্শিতচর্শ হয় নৃলিসাহ হহয়া পল । কত 

প্রিয়জন সই ধূল সমা।ধজে নিন'* ড্রাগ দমভি « ভ্ইল | মানাবক প্রয়োজনে ব 

তাডন।এ ক , শিখা শ্রামণাসীকে গুছ ত হছে £ঠনেছে । এইভাবে সামাজিক 

শৃঙ্খলা, *বিপযার £ শাশ্িণ ভি আসুল পর্যন্থ পিধবত ৯ঠযা উঠিতেছে । 
বিগত *হারদ্ধেব অগ্রি নবহত্ডেপ (ক্রাচণ শিহিয়া বায় নাহ । স্বগাহুত বহির 

স্তায় তাঁচ খিঞ্চণ তেজে আলাব ছলিষা স্টঠিগানে। ধতমান গন্ধ মাবণশক্কিতে 

ও 'ভীষণহায় বল্পনাকে পবৃঠ কপিয়াঞ্ছে। এই সমং-বহ্িহে পাথবাব লক্ষ 

লক্ষ সন্ধানে তপু হাদযশোণিত নিন্যা আহ হইতেছে। উহা উক।পে ঘরে 
বাহিবে সম্ত পান্ডিব শ্য।মলতা ঝলনিয়! গিয়াছে তগাপি হাব দুশিবাব রক্ত 
প্রশমিত হয নাই। কদিনে এই ধিঝটি বিভৎস মাখপণ-মভ্তাযজ্জে "অবসান 

হুইবে, কে থলিতে পারে? 



প্রবন্ধ সংকেত 

টেলিগ্রাফ $--হুচনা- ইংরাজী শব্দটি 16196787015 ৮৪1০--দুর। £গ্চেযে। লেখা, 

টেলিগ্রাফ বালতে বুঝায দুরে সংবাদ প্রেরণ । 

যক্সের বিবরণ-_-এক স্থানে একট পেরবযন্থ এবং অন্ত স্থানে একটি গ্রাহব যন্ত্র থাকে। 

বৈছ)তক তার যন্ত্র সংঘুন্ত' থাকে | প্রেসবযান্ত্রর একাদকে 5ঙ্গলও ছ্বার। আবাত করিলে শব্ধ 

হয়, মঙ্গে দ্গে গ্রাকযস্ত্রেও অনুবাপ শব হয শব দাত্রএহ প্রকারে ও টন্কা, এই শবদয়ের 

নানাবধ সমাবেশ বা বণের সংকেত হু।১৩ হয। 

আবঞার--গাডস ও ওহ্রার লামক দ্র' হন ?বজ। নক ১৮৩৩ খু, অবে প্রথম কার্যকরী 

টোঞ্গাফ যঞ্্রেে আবার কগেন, তাহান্র 4 সংকর বাবস্থা হয়, বর্তমানে যে সংকেতের 

সাহায্যে সমগ্র পৃখব।তে সংবাদ আধাপ-প্রদ্ন হ১তেছে তাহার উদ্ভাখন বঙার নাম মদ 

॥১৭৯১-১৭৯২ থুং ৬ব্দ )। 

বেতার টে.লগ্রাফ--খতমানকালে বেতারেও সংকেত পাঠন সন্তব হইখাছে, ইহাতে হাবধা। 

আগ খাড়যাঙে। 

ডপসংহার--মানুষ বুদ্ধবলে প্রকৃতিকে বণাডৃত বরিয়াছে, দুরহের ব্যবধান বুদ্ধিবলে 

কমাইয়াছে। 

টেলিফোন ৪--হৃচন1--661571909 হংগাগী শব * ৮০1০-দূর, ০:০০০--শব্দ, হুওরাং 

টেলিফোনে অর্থ পুরেগ শব শোনা। 

টেলিগ্রাফ ও টোঁলফোন--ঢেলিগ্রাফের সংকেত পাঠান হয় আর টোঁলফোনে বক্তার মুখের 

কথাটি আরিকল শোনা যায। 

টোলফোনের ব্যবহার-- টেলিফোনের আবিষ্ধারে কাজকগের সুবিধা হইতেছে, মুহর্মধ্যে বহু 

দুরদেশের সংবাদ পাওয়। যাইতেছে, ভারতখবে বদিযা ইংলওপ্রবামী আয্মাধের সাহত কথা কহা 

ধাইতেছে, ব্যবসাধ-বাণিঞ্জোর গ্ুবিধা হইতেছে, বেতার টোলফোনে সমুদ্রপোতে এবং (বমানপোত্তে 

সংবাদ পাঠান হইতেছে। 

আবঘার--১৮৭৬ থুঃ অন্দে গ্রেহীম বেল ই৯। আবিষ্কার করেন। 

উপসংহার--বিজ্ঞা নর উন »র ফণে মানুষ দূরত্বের ব্যবধান অতক্রম করিয়াছে | 

এরোপ্লেন ৪ হৃচনা-_ ইংরাজী শব ৮১০70180৩, অর্থ আবাশ-যান বা ব্যোমযান, ইহার 

ঘার। আকাশপথে গমলাগমন মস্তব হহযা-ছ। 
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আবিষ্ধার--মামুষের আকাশে উডিবার ইচ্ছা, পঞ্চদশ শতাবীতে লেজার্ড স্ব ভিনসি নামক 

এক ব্যক্তি কৃত্রিম পাখার সাহায্যে উড়িতে চেষ্টা করেন, কিন্তু পড়িয়া! মার! যান , ইহার পর 

' গৌোল্উইন, গুডম্যান, বাকচিন প্রভৃতির অনুয়প চেষ্টা ব্যর্থ হয়, ১৮৭৩ খুঃ অব ম'গলফিয়র 

বেলুন নির্দাপ, ১৯০৩ খুং অন্যে উইলবার রাইট এরোপ্লেণ ভৈয়ার করেন, আধুনিক এরোপ্লেন 

এরোপ্লেনেরই উন্নত বপ। 

ব্ণুন ও এরো প্লেনে উভযের মধ্যে পাথকা, উভষ সন্ত্রের বর্ণনা ও চাণনাপ্রণাপী | 

বাবহার-_-এরোগ্লেনের ব্যবহারে বহদুরর পথ অতি অল্প সময়ে যাঁওয়! খায , সমুদ্র, পর্বত, 
অরণা, মকতুমির বাধ! অনাযাসে আতক্রন বরা যায। শাখুনিক শুগে যে জাতির বিমানবল যত 

অধিক, দেই জাতিই ভত বলীযান। যুগ ব্যাপারে এরোগ্পেনের ব্যবহাগ। 

উপসংহার--এখন এমন এরোনেন (শঞ্তি হউযাঁছে যাহ। জলে গা[সতে পারে, গাঙায ছুটিতে 

পারে আবার আকাশেও উডিতে পারে , বিজ্ঞানের উন ঠর ফনে মানুষের হপ-স্বাচ্ছন্দয বিধ।নের 

জনক আরও কত কি বিচিত্র জিনিসের গাবিক্কার হহবে। 

বাম্পযান ৪--বাম্প বা ছ্টিমের শক্তিঠে চালিত যানকে বাষ্পযান' বল। হয-_বাপ্পীয় 

এপ্সিনের আবস্ঞার- জেমসওযাঁট ইিষেনদন বাস্পচালি ইঞ্জনের সাহায্যে প্রথম মাড়ী 

চালান- রেলগভী ও জাহাছ্দ মাখরণতঃ ঝষ্পে চলে-ইহার আবিষ্কারে সনুস্ব-নমাজের 

স্থবিধা--উপন'হাঁর । 



ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ--. 

বন্যা 

[ নুচনা-বন্তা' কাহাকে ধলে?- বস্তা হওযাব কারণসমূহ বন্যায় ছুর্গতি- বন্যা-বিধ্বস্ত 

অঞন--ছুভিক্ষ--বন্যার সুফল ও উপসংহার | 1 

পৃথিবীন তিন ভাগ ঈপ- মাত্র এক-চুর্থাংণ স্থল। কিন্তু এই স্থলভাগের 

অগিধাসীরা বুগ-যুগাস্তবেব অতি-সান্সিধা সব্বেও জলে বাস কবিতে শিখিল ন|। 

জল নাচ্ছমেব জীবনে একেবারে অপবিহ্বার্য, সন্দেহ নাই, কিন্ধ এই আতি- 

প্রয়োয্নীয় পদার্থটিব একটু মাত্রাথিকা ঘটিলেই যে ম|নুষ কতদুব বিপন্ন হইয়। 
গড়ে, এবটি বন্বাব তৃণ্ঠ দেখলেই নাহ উপলব্ধি কব যায়। 

পণথবীব স্তনভাগে ঘঘন জল আশবিবীব গুবেশ কবে, পৃথিবীবাসিণণেব 

ঘব দু'।ব '5দাঁসন যন 'কদ্দাৎ অন্া'নায জলোচ্ছু।সে প্রাবত হুহয়! যায়, 
তখনই প্র ৬ইয়াছে বলা হস। অনি ন্থাব সবশ্রথান কারণ । অভ্যধিক 

বর্ষণের মলে প্দ-নদীপ জলপ্রবাহ উচ্ছণহ হষঈং। দুই টে পন্ধন উল্লজ্ঘন কবে, 

বাবিবাশি এীনখেগে গ্রাম-পলীঃ দশবনগবী ভামাইযা লইয়া! যায। ন্দীব 

গিতি পারণর্তনও ধন্ধার অশ্বভম কান্ণ বলিয়। নিধি হইগ়্া থাকে । আখাব 

এক 'প্রদেশেব একাঁ'প! নদী মন্িয়! এখন এ সকল গুছ বা শুক্ষপ্রায় নদ্াব 

জলম্বোত এব টিমাএ নদীপথে প্রবাঠিত হইছে থাকে তখন স্বভাবতঃই জ্লয়াবন 

হয়। উত্তবঃঙ্গে যে এত বেশী বন্ধ। হব, তাহা এই কারণেই । ইহা ছাডা যদি 

কোনও নৈমিত্তিক কাবণে অকন্বাৎ অত্যধিক তুষ/ব বিগলিত হইয়। পরত হইতে 

অভাবিত পরিমাণে জল নিত হয়, তাহা হইলেও বন্যা হইতে পাবে। আবার 

নানা কা্ণে মাঝে মানে সমুদ্রের গল উচ্ছুপিত ও ক্ফীত হইয়া! উঠে। নদ'- 
পথে দেই গুচুব গলবাঁশি অগ্রমর হইয়া সমুদ্রকুলবত তূভাগকে প্রাবিত 

করিতে পাবে। 

বন্ুশব কলে মানুনের দুর্গতিব সীমা থাকে না। আমাদের দেশে প্রায় 

গ্রত্যেক বংসর বর্ধাকালে কোন না কোন অঞ্চলে বন্তা হইয়া থাকে। 

বন্বা যদি খুব বেণী ন] হয়, তবে ছুর্গতি কম হয়। কবি ও বালকগণের 



ব্ন্ধ। ১৬১ 

চোখে দৃশ্ঠটি মন্দ লাগে নাঃ হয়ত বেখানে গোচরভূমি ছিল সেখানে একটি 

সবোবব হইয়াছে, শন্তক্ষেত্র সমুদ্র হইয়াছে, রাস্তা, নঙ্ী, উঠান, জলাশয় ও 
ঘবগুলি ঘীপ বা অতিকাঘ জলজন্তর মত সেই অপূর্ব জলনিধিব মধ্যে বিবাজ 

করিতেছে । কিছুকালেব মধ্যেই হয়ত সেই বন্যা অপগত হইল । কিন্তু বন্ধান 

কবালমৃতি দেখিলে কবি ও খালকগণের এই কাব্য-বিলাস মুহূর্তে মিলাইয়! যাষ, 
তৎপরিবর্তে হৃদয়ে জ্রাসেব সঞ্চাব ভয। গ্রাবল জলোচ্ছাসে গ্রাম, প্রাঙ্জব, 
নদী, পথ একাকাব হইযাছে। প্রকুতিব ভাহাকাবেব গ্চাষ বাধু বহিষেছে, 

তাহাতে সেই বন্থাব জলে উত্তাল ন্বঙ্গমালাব হৃষ্টি হইয়াছে । বাগীঘব 

অনেকগুলিই লুপ্ত। পাকাখাডীগুলিব কতক ভুমিসাহ ভইযাছে , বাকীগুলি9 

জলমগ্ন, কখন পড়িয়া যাইবে স্থিবতা নাই। মাহষ, গোরু, ভেড়া, ছাগল 

জলেব শোতে ভাসিয়! যাইতেছে । শন্ক্ষেত্রে শশ্তেব চিহ্ন নাই । যাহাব 

বাচিষা আছে.তাহাদেব আহার্য নাই, বাসস্থান নাই, শীত নিবারণের বসত 

নাই, আত্মীয়"ম্বগনেব কে কৌঁথায় গিয়।ছে, আছে কি মবিয়াছে, স্থিবতা নাই । 

তাহার। কম্পিতবক্ষে মুন্নার প্রতীক্ষা কবিতেছে। একখণ্ড উচ্চ ভূমি পাইলে 

তাভাতে মানুষ পশু, সপ ও শ্বাপণ একত্র আশ্রয় লইভেছে | মানুষ লঙ্জ।, রোধ, 

হিংসা, মমত। ভুলিয়তে । ইহাই বন্তাব দৃশ্য । 
বন্া যতকাল স্তাধী হয়, মান্ষের ছুর্দশাও তদজপাতে কম-বেশা হইয়া থাকে । 

কিঞ্ু বন্যাব কল অপগত হইলেই যে দ্বর্গতিব অবসান হম, তাহ] নয় । বঙ্গা- 

বিধবন্ত অঞ্চলে প্রায়ই কলেবা, বসস্ত, টাইফয়েড প্রভৃতি সংক্রামক ব্যাগিব 

প্রকোপ দেখ] যাঁয়। বিগুদ্ধ পানীয় জল ও আঁহার্ষে অভাব ঘটে। দিকে 

দিকে ছতিক্ষ-গীভিত নবনাবীর হাগাকানে আকাশ যেন বিদীর্ণ হইতে থাকে। 

ঘব-বাড়ী নাই, অর্থ নাই, আছার্য নাই, পবিচ্ছদ্দ নাই,--ইহার অপেক্ষ। দীনতর 

অবস্থা মানুষেব আর কি হইতে পারে? 

শুধু মান্য কেন? গো-মহিষাদি জন্তবও ক্লেশেব অবধি থাকে না। এই 
সব জন্ত বন্তাব সময় অনেক মবে। যাঁহার! বাধ্ী থাকে, উপমুক্ত খাগ্যের অভ্ভাবে 

তাহারাও রোগীর হইয়! যায়। মাঠে তৃণেব লেশমাঞ্র থাকে । যে সমস্ত তৃণ 

জলের মধ্যে বাচিয়া থাকে, সেগুলিও বহুকাল জলের মধ; থাকিবাব ফলে 

এমন ছূর্গন্ধযুক্ত হয় যে, গো-মহ্ষাদি উহ! আহাব কর! দূরে থাকুক ম্পর্ণও 

করে না। 

১১ 
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বন্তা-বিধবন্ত অঞ্চলে প্রকৃতি অতি দীনসূতি ধারণ করে। গাছপাল! প্রায়ই 
মরিয়া যায়, এজস্ যেন চারিদিকেই একটা! তিক্ততা ও ছুর্ভাগ্যের ছায় পড়ে । 

কিন্তু মঙ্গলময়ের বিধানে অকল্যাণেব অস্তরালেও লীমাহীন মঙ্গলেচ্ছা। প্রচ্ছন্ন 

থাকে। বস্তায় পৃথিবী গৃষ্ঠের যাবতীয় আবর্জনা বিধৌত হইয়া যায়। ইহার 
ফলে পথিবী নির্গল ও গ্লানিনিমুক্তি হইয়া আবাঁব অভিনব শাস্তির রাজ্যে 

পবিপত হয়। 

হিমালয়ের দৃশ্য 
[চচণ'-হিমাাযণ শু্গসমই-হিমালযের সন্িহিত নগর-নগ্া, পার্বত্য দৃগ্ঠ। টোজলে। 

শিশর, স্যর দশ । 

ভাক্তবর্ষের উত্তবে যে গাচ*ত ক্রোশ দার্ঘ ভিম!লয় গত গগন স্পর্শ কবিষা 

দণ্ডায়ম/ণ হছে, হাহাব সকল স্থানের প্রাকৃতিক থে!ছা খর্ণন। নব শ্রায় 

অসধ্য। কোন ম্থানপুণ চিভ্রকব৪ সেই সকল দুহোপ অখিল চিত্র এ পর্যন্থ 

আনিতে পাব নাই । ভিমালয়েব কে1থাও শ্যামল উপত্যক, কোথাও 'অতি-গ্ুন 

তুমাবক্ষেত, কোথাও জলভীন বৃহীন গ্রন্্ববাশি, আপাব কোথাও ব। অতি 

ঈনদব নিঝবিণীব জলধাব। কুল-কুল স্বনে নীচের ধিকে নাঁশিয়। আমিতেছে। 

এভাবেষ্ট নাম হিমালয়েব যে উচ্চ শিখর আছে, সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে তাহার 
উচ্চত। প্রাঘ পাঁচ মাইল । কাঞ্চনজজ্য। প্রভৃতি আবও কয়েকটি শুঙ্গ এভীকেষ্ট 
হইতে পিছু কম উচ্চ হইলেও ভাঁহাদেব তুল্য উন শৃঙ্গ অন্ পর্বতে দেখ। যায় না। 

হিমালয়ের এই শৃদষগুলি শোভাসম্পদ্দেও পৃথিবীৰ সকল শিখবকে পবাজিত 

ববিবাছে। গঙ্গা যা বরন্ধপুর ও গঞ্জ প্রভাত নদনদী হিমালয়েছ জম্ম গ্রহণ 

কবিয়। উ ওর-ভাবতকে ধনধান্তখালিনী কবিয়াছে:। এই সবল নদীর উৎপন্ভি- 

স্থানের শাভ। দর্শন করিলে মোহিত হইতে হ্য। ্ 

পৃথিবীর সর্ব খতু এবং প্রায় সর্পপ্রক।র বৃক্ষলতা৷ ও পণুপক্ষী এই মহাঁপর্বতে 
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বঠবান। উত্তবমেকর ভূযারক্ষেক্রে যে তৃণগুয এবং জীবজন্ত দেখা যায়, 
হিমালয়েব চিবতৃষারাচ্ছন্ন স্থানগুলিতে তাহার অনেকগুলি রহিয়াছে । আফুকা 

এবং আমেরিকার গন্ভ.র অরণ্যে যে সকল প্রাণী ও উত্ভিদ্ব আছে, হিমালয়ে 
তাহাদেবও কতকগুলির অভাব নাই। ইহ! দেখিলে মনে হয়, যেন গিরিরাজ 

পৃথবীব নান! দেশের শোভা ও সম্পদ আহবণ করিয়া আনিয়া নিশ্চল হইয়া 

দীডাইয়া আছেন। 

দবাধিলি', দিমলা, নাইনিতাল, মুশৌবী গ্রভৃতি অশেষ-শোভাসম্পন্ 
নগবগুলি হিমালয়েব অক্কে অবস্থিত। দার্জিলিংয়েব উচ্চত। সাত হাজাব ফুট 

মাত্র। ইহাবহ নিকটে পিঞ্চল-নাঁমক্ক খৈলশিখবে ঈ।ডাইলে হিমালয়েব যে মুতি 

দেখ] যায়, তাহ মনি সুন্দৰ | চিবহুষাখাঁবৃত পর্বভমালাকে এখান হইতে চিত্রে 

অস্কিভ বলিয়! বোধ হয়। নীল মগ্াসণুপ্রেব ফেনমুক টেউগুলি উপর হইতে 
যেসন পেখায়, উই ভ্তান হহঠে নিয় শুঙ্গ্থশিও সেরূপ দেখায়। বনু নিয়ে 

ত্রিশোতা ও নদনধা প্রততি শোহশ্ধিনীব ধাবা গুলি হুম্প্ দুষ্ট হয়। সেগুলিকে 

দেখিলে মনে হয, কে যেন ভিমালযেব শ্যামল দেহে কয়েকটি রূপার সত 

ঝুলাইগ। বাখিধাছে । এই সকল নদীই হিশালয় হইছে অখত্ধণ করিয়। উত্তর 

বঙ্গের ভূমিকে শক্ষাামল করিয়াছে । সিঞ্চল পাাড়েব শিকটনর্তা স্থানে বৃঙ্গের 

সভ]ব নাই। নৈশাখ ও ঠৈাগ মাসে এই স্বান্টি নানাঞগাহায় তক-গুথ্ম লতায় 

আচ্ছন্ন থাকে। তাহার পবে যখন প্রত্যেক তব" ও লতা ববিচিত্র'বর্ণেব 

পুপপাভরণে ভূষিত হয, তখন নেখানে অপূর্ধ সৌন্দ্ প্রচাশিত হইয়। থাকে । 
এখানক11 ম্য!গ নোলিয়। নাম এক্প্রকাব বৃক্ষের খেত ও লোহিত পুষ্পস্তবক" 

গুলি দেখিতে মা শ্রন্দব। এগুপিব বর্ণে ও সৌন্দর্ষে বনভূমি যেন উৎসবের 

বেশ ধারণ কবে। 
দাঞ্লিলিং হইতে নেপালেব দিকে 'অগ্রসব হইয়া যতই উপবে উঠা যায় ততই 

মনোবম নূতন দৃশ্য নয়নগোচব হয়। এই দৃষ্ঠাবলীব মধ্যে একঘেয়ে ভাব 
একটুও নাই। ইহাঁব সকলই নূতন এবং নয়নেব আননদজনক। কিন্তু পথ 
অতি দুর্গম পথিক্দিগকে গ্রায়ই গহীব অবণ্যর ভিতর দিনা অঠি 

কষ্টে চলিতে হয়। বৌথা৭ বামেন ঠবাবোহ উচ্চ পর্বত এবং দক্ষিণের 

অতি গভীর গহ্বরে মধ্যবর্তী স্থানে পথ অবস্থিত । কোথাও বা খরশোত। 

পার্বত্য নদী অতিক্রম না করিতে পরিলে আব উপরে উঠা যায় ন!। 



১৬৪ বঙ্গভারতী 

এই সকল স্থানে অনেক পাইন, ওক প্রভৃতি বৃক্ষ এবং গভীর বেণুবন 
দেখা যায়। মুক্তস্থানের মাঝে মাঁঝে যে দু-একটি গ্রাম আছে, সেগুলির দৃশ্ঠ 

চমতকাব। প্রত্যেক গ্রাই ধান্ত, ভুট্টা ও গোধুম প্রভৃতির ক্ষেত্রে বেষ্টিত। 
এগুলিকে দুব হইতে দেখিলে মনে হয়, যেন কোন সুনিপুণ চিত্রকর পর্বত গাত্রে 
একখানি চিত্রপট আবকিষ। বাখিয়াঁছেন। 

নেপাল বাঁজ্যের নিকটে টোঙ্গলে৷ নামক যে সাঁডে নয় হাজার কুট উচ্চ 

শিখব আছে, তাহাব উপবে দাডাইলে ভিমালয়েব আঁব এক অপূর্ব দৃশ্য দেখ! 
যাঁয়। উত্তরে কাঁঞ্চনভভ্ব| তুষাঁবেব মুকুট পবিয়া শর্যালোকে বক ঝক্ কবিয়! 

জলিতে থাকে । পূর্বে যতদুব দষ্টি যায়, কেখল তুষারাবৃত পর্বতমালা ব্যতীত আব 
কিছুই দেখা যায় না। 

এখানে পর্বতে যে সুর্যান্তের শে ভা দেখা যায়, তাহা ভিমালয়ের অন্ধ কোথাও 

দ্ঠিগোঁচব হয় না। শুর্ধান্ডেব সময় পর্বতমালা কটিদেশে মে সকল মেঘ হবে 

তবে সজ্জিত থাকে সেগুলি হঠ'ৎ লোহিত, গীত, পাটল প্রভৃতি উজ্জ্বল বর্ণে 

রঞ্জিত হইয়। উঠে । তাহাব পবে এর্ষের অন্তাগমনেন সঙ্গে সঙ্গে সেই সকল 

উজ্জ্বল বর্ণ ই একে একে অন্তঙ্গল নন! বর্ণে পনিণত ভইয়! অপূর্ব শোভা! প্রকাশ 

করিতে থাকে । এই দণ্ু' দেখিলে মনে হয়, যেন কোন এরন্দ্রজালিক এই বঙ্গের 

থেল! দেখাইডেছে। 

হিমালযেব যে অংশে কাশ্মীর প্রভৃতি রাজ্য অবস্থিত সেখানে গিবিরাক্ষের 

আবাব আর এক মুতি দেখ। যায়। (সই স্থান বতসবেব সকল সময়েই শ্যামল 

তরুলতায় আচ্ছন্ন থাকে । এভাবেই বা কাঞ্চনজজ্ঘার গায় অুুচ্চ পৰতেব মহা ন্ 

গভীব দৃা এ অঞ্চলে নাই নততা। কিন্ত হবিপবত প্রভৃতিব দশ্বা অতি স্ুন্দব। 
ঝিলাম নদ খবন্্রোতে এই স্থানে প্রবাহিত নদীব দুই তীরই ফল-পুষ্পের ভাবে 

অবনত বৃক্ষবাজিতে এবং শ্যামলক্গেত্রে আবুত। এই সকল দেখিলে মনে হয়ঃ 

যেন প্রক্কতিদেবী ণিডে বসিবাব জন্য এই স্থানে তাহাঁব বিচিত্র আসনখানি 

পাতিয়। বাখিয়াছেন। ঝিলাম নেব উভয় তীবে প্রসিদ্ধ নগর উ্রীনগব অবস্থিত। 

নদের উপর সাতটি সেতু আছে। নণরবাধীবা সেই সকল সেতুর উপর দিয! 
এক তীর হইতে অপব তীবে গমনাগমন কবে। কাশ্শীবের সকল দৃশ্য 
মতো রম। এই জন্তই ইহা! 'ভৃম্ব্গ” নামে অভিহিত হইয়া থাকে। 

জাত তাহলে 



প্রবন্ধ-সংকেত 
ভূমিকম্প £_ সচনা-ভুমিকম্পা বলিতে কি বুঝায়? 

তুমিকম্পের কারণ-_ভূমিকম্প সম্বপ্থে অর্ধ খারণা, বাস্কির সন্তক্ সঞ্চালনে পৃথিবী কাম্পত 

হয় ইতাদি, বেজ্ঞানিক কারণ, নাঁন। পগতের মত। ভুমকল্পের দৃপ--ঘরবাডী গাছপালা 

সব কাপিতে থাকে, ভূ'মকম্পনের বেগ বেশী হইশে বরবাদী ভাঙ্গিষ। পড়ে, ভূপৃঠ বিধারিত হয়, 

লোকছন চাপ। গ1উষ' মরে, মানুষের হুণণে। অন্তু থাকে না। 

দৃষ্টান্ত বিহার ও কোযেট।র ভূমিকম্প, াগষের হরণন্থা। প্রাণহাান, আথিক ক্ষতি, দেশের 

লোকের সভানুভুতি, গভগদমন্টেব সদাশখ! | 

সাহাবা ৪--লদন1-নবভশি বাশার বলে, লারা খরা মলো সবাপেক। বৃহৎ 

মবভূমি । 

অবস্থান--সাহারা আশি »| মহাদেশের শস্ুগত। সাশার।র পশ্চিম দিক এতিশয ভযাব | 

নৈনগিক বিবগণ- বুটিপাত আতি অল্প, বুষ্টি খদি ন বগন৭ হয, ঠাহাও বাণিতে শুধিয। 

পঁখ, স্থানটি অত্যপ্ত ”%খ, গাদ |ল। বিণ মবাছে পাহারার দন ভবস্থার, গসমুন আমক ঝড় 

এই ঝড়ে বণনা, 'কাথাও £ওবেনেস" বা মাগ্ঠ।ন মাছে, মরকা। 

লাননাহন-_-প্রু হিস কাব কোন গ্রাও। চপিতে পাবে না । উশাদপাবশাবিজ্ঞানের বলে 

ছল।ধা সাধন 5"ত০ছে,। বহমান যাগ মোর চলতে বসান খ্লাহবারগ ব্যবহ। ইউতেছে, 

বোণ কোন শ্বানে ক্াণ্কাখেো ও 1 বি উহ যা | 

ভরি ৪--%5না-_ ইশ শান অর্থ | কাসণ--আংঙবই, অনার, শঙ্গণাজ শরসথতি। 
্রভি্গ দেশের ছরবস্থা_ মানুষ আনাহাবে নাব, 11 শধ্সানান্ধ খাছ, গাওষ। থা পার 

লাপিব। হত ঠাহাঁও মকণত বিন: গাছে না [বি সখ বাগ খাইত বাধা হয, তাহার 

যলে রোগের প্রা দার হয, 'দশ শশা কামে সবাতি ৭ । 

ছুঙিক্গের প্রণ্তকার- পথঃপ্রণাণী এলং দাম সবাবন্া, বার জল শাহাছে নদীর লাখ 

ভা্গথ। দেশ ডুবাইতে | পারে হাহার বাবস্থা, খাঞ্াদ্রব। একাদশ হইত আগ্য দেশ (প্রথণে 4 

ব্যবস্থা, সমবায খণদান সমতি, মমগায গাঙার প্রতি স্বাণান। 

বর্তমান ধুশে দ্বাক্ষ-ণধীনানকাণে ঢাঙিলের (সই ভাব রা তেমন দেগা যায় না, 

(রণপথে সিনিসতাজ ভালই গবজান 5 75 অল সুপ শীত হয) হাহ র ফলে কান বেদ 

অঞ্চনে কোন হিনিদের দাস ৬ঠাহ বাচণা দাহ তরে না। ঙ্যাকরব মন্বনুর বাঙগালাদশর 

কিক্পাপ ছুধশ। হইযাছিগ ভাঙার উতেখ, গদণশের মন্বন্তরের ডালখ, বঠনানকাল বহই ডিক 

হউক না কেন ঠিক মেই রকম অবস্থ! ভষ না। 



_চতুর্দশ পরিচ্ছেদ-_ 

ব্যায়াম 
| হুচনা- স্বাস্থ্যের মুখ, স্বান্থাহীনভার দ্রঃখ, ব্যাধামের উপযোগিতা, ব্যাধামের 

আনন্দ, বিবিধ ব্যায়ান, বিব্ধ থেলাধুল। ও তাগাদের উপযোগিতা, বিদেশ খেল! ও তাভাদের 

বৈশিষ্টা, নাগীগাতির শরীপ ৮61, অঠাধিক ব্যাধামের কুষল। ] 

স্বাস্থ্য মানবজীবনেব একটি শ্রেষ্ঠ সম্পদ । বাহ!র শবীব সুস্থ নয়, তাহাব 

মনে শাস্তি নাই, কর্ণে উৎসাহ শ।ই, সে জীবগ্মত অবস্থা বাচিয়া থাকে। 
বিবিধ সখের নিঙ্জান এই মানবজীবন ত হার কছে অত্যন্ত ক্লেশময় ও দুবছ 

হইয়া উঠে। এ সংসারে মান্ছষেব জুখেব জন্ক চাবিদ্িকে যে বিচিত্র আয়োজন 

রহিয়াছে, তাার কোনটিই অস্থন্ত ব্যক্ভিব মনে ধৰে ন। | কিন্তু স্বাস্্যবানের 

কাছে সমন স্থকব। স'সাবে বিদ্বাতান ।বধানে মান্তমেব যে সমন্ক দুঃখ কেশ 

কৃ হইয়াছে, সুস্থ সবল ব্যক্তি নিজেব মনের আনন্দে তাভ। সমস্থই উপেক্ষা 

করিতে পারেন। দারিধ্র্যকেও তিনি হেলায় পবা।ঞত করেন। তাহার মন 

পবিত্র হয, চাঁরত্র উন্নত হয়। 

ব্যায়াম না কবিলে শরীব ভাল থাকিতে পাবে না। শবীবেব অজ গ্রত্য্চ- 

গুলির নিম্মিত চালনাক্ষেই এক কথায় ব্যায়াম বল! যায়। ধাত-নিমিত যন্ত্র 

ব্যবহার না! করিলেঃ উহাতে মরিচ পড়ে, উহাব তীক্ষতা কমিয়! যায়, এমন কি 

শেষ পর্যন্ত উহ) একেবারে 'অধাবহাধ হইয়। পডে। আমাদের শবীরও তেমনি 

একটি যন্ত্রবিশেষ। বনৃকাঁলেব অব্যখহাঁবে এই যন্ত্রও বিকল হইয়া থাকে। 

শরীরেব যথাযথ চালনা না কবিলেঃ সমল্য উৎসাহ ও কর্মশাক্ত লোপ পায়। 

শরীবখানি যেন প্রাণের পক্ষে একটি কঠোব কাবাগ!র হুইয়া দাঁড়ায়, ইহার মধ্যে 

. খাকিয়। আমাদের প্রাণ যেন আত হইয়া উঠে। 

ইহা ছাড়াও বায়ামেব আব একটি দিক আঁছে। প্রয়োক্সনকে বাদ দিয়াও 

দেখ। যায়, মান্ষের মধ্যে খেলাধূলাব প্রতি একট৷ শ্বাতাবিক আকর্ষণ আছে। 
মানুষ নিরবধি প্রযোজনের মধ্যে যেন বন্দী হুইয়! থাকে । খেলাধূলার মধ্যেই 

যেন সে মুক্তি পায়। কাঁজ কবিতে করিতে মন যখন ক্লান্ত হইয়া উঠে, তখন 



ব্যায়াধ ১৭ 

মন আমাদের এই বিনা-গ্রয়ো্জনেব মুক্তিকে খু'জিধা বেড়ায়, যখনই ছাঁড়। 
পায়, ছুটিয়া গিয়৷ একটু খেলাধূলা কবিতে চায়। খেলাধুলায় শারীবিক পবিশ্রম 
হয় না, এরাপ নয়; কিন্তু মানুষ এই মুক্তিব আনন্দে সে কথ| তুলিয়! থাকে । 

তাই সাংসারিক প্রয়োজন সাধনেব জন্য কর্ম কার্ববাব সময যদিও অঙ্গ 

চালনা! হইয়া থাকে, তথাপি খেলাধুলার মধ্যে একট স্বতন্ত্র আনন্দ পাওয়া 

যাষ। এই থেলাধুল] ব| ব্যায়াম অনেক প্রকাবেব হইতে পাবে। যত গ্রকা 

ব্যায়াম আছে তাহাদের মধে। ভ্রমণ সর্বাপেক্ষা সহজ। ইহাতে কষ্ট কম। 

ধাহাব। রুগ্র বা সগ্ধ ঝোগ হইতে উঠিয়াছেন শহীদের পক্ষে মতাধিক 

পরিশ্রম-সাধ্য ব্যায়াম কব! বিধেয় নয়। তাহাতে শবীবেব ক্দতি হইতে পারে। 

ভ্রমণ এইরূপ ক্েত্রে সর্বাপেক্ষা! উপযোগী ব্যায়াম । প্রত্যুষে বা সন্ধ্যাকালে 
মুক্ত বাতাসে ভ্রমণ কবিলে শরীবেব গ্লানি দুব হয় মনও ভাল হয়। সন্ভবণও 
খুব উত্তম বাযাম। ইহাতে হাত ও নুক খুব দৃঢ় হয়। সাতাব দিতে জাঁনিলে 

'অনেক সময় বিপদ হঈতে নিজে যেমন বক্ষা। পাঁওয। যায়। তেমনি নিমজ্জমান 

ব্যক্তিকেও বশ! কবিতে পানা যাঁয। আমাদের দেশে বহুকাল হইতে লাঠি 

খেলাথ রীতি প্রচলিত ছিল। এই লাঠিই একদিন বাালাদেশে আম্মবক্ষাব 

একমাত্র উপাঁয় ছিল। শাঙ্গালীবা লাঠি খেলাব এমন গাশ্চর্য কৌশল ময় 

করিয়াছিল (ষ, ইহাব সাহাষ্যে খলীয়।ন বিপক্ষকে অনায়াসে পবাজিত 

কৰিতে পাবিত। ন্, বৈঠক প্রভৃতি আবও সনেপ ব্যায়াম আমাদের দেশে 

গ্রচলিত আছে। শ্বারোহণ৭ উত্রষ্ট ব্যায়াম । 

এ তে! গেল আমাদেব দেশী ব্যাগামেব কথা, ইহা ছাছাও আঙ্ক্গাল অনেক 

বিদেশী থেলা আমাদের দেশে আমদানি ৬ইয়াছে। মুটবল, ক্রিকেট, পোলে॥ 

গল্ফ, টেনিস, খ্যাডমিণ্টন প্রভৃতি বিদেশী খেলা। এগুলি সমস্থই মুক্ত 

বাতাসে খেলিতে হয়। ফুটবল ও ক্রিকেট আমাদের দেশে বিলক্ষণ জনপ্রিয় 

হইয়াছে । তবে এই সন খেল] ন্যুনাধিক পবিমাঁণে বায়সাধা। কলিকাতা 
প্রভৃতি বড বড সহবে এই সব খেলাকে কেন্দ্র করিয়া জনসাপারণেব বিপুল 

উল্লাম একটি দেখিবাব মত জিনিস। ফুটবল খেলায় পাবদরশী ব্যক্তি 'আজকাল 
যেন দেবতার মত জনসাধাবণেব শ্রদ্ধা! ও প্রীতি লাঁভ করিয়া থাকেন। 

শুধু পুকষ নয়, নাঁবীও আজ শবীব-চর্চায় সমভাবে যোগদান কবিতেগ্েন। 
ইহা একটি সুলক্ষণ। নারীর স্বাস্থ্য অবহেলার জিনিস নয। পুরুমের স্বান্ত্যেব 



১৬৮ বঙ্গভাবতী 

চেয়ে নারীর শ্বাস্থ্যের প্রভাব সমাজে আরও অধিক, আরও সুদূরপ্রসারী । 
অন্ুস্থ জননী কখনও স্বাস্থ্যবান, সবল সম্তানেব জন্মদান করিতে গারেন না। 

কাজেই জননীর যে শুধু বর্তমান সমাজ দেহেব অর্ধাংশ তাহা! নয়, ইহার! 
সমগ্র ভবিত্বৎ সমাজের জঙ্মধাত্রী। শাঁবীবিক উন্নতি লাভেব জন্ত ইহাদের 
মধ্যে যে পুকষেবই মত বত্ব ও আগ্রহ দেখা যাইতেছে, ইহ1 সমাজেব একটি মহৎ 

কল্যাণেব হচনা। কবিতেছে। 

সংসারে মক্ণ গুণেব মধ্যেই সংযমেব স্থান 'মাছে। সংযমহীন হইলে 
গুণও দোষে গবিশত হয়। খেলাঁধুল! সম্থন্ষেও এই কথা খাটে। শবীব চর্চাবও 

একট হুনিদি্ মাত্রা থাক। উচিত। খেলাধূলাব চটুলতা৷ সাংসাবিক কর্মে 

ক্ষেত্রে যদি অতাধিক পরিমাণে প্রবেশ কবে, তবে ভাঙ্গা নিতান্ত হ'নিকব হইয। 

উঠে। শবীব চাঁলনাব সঙ্গে সঙ্গে গ্রতোকেবই কিছু কিছু আম হয়। খেলা- 
ধুলাঁব কোকে অতাধিক পবিশ্রম করিয়া ফেলিলে, তাঁহার ফল ভাল হয় না। 

পবিশ্রমেব উপযুক্ত পুষ্টিকর খাছ না পাঈটলেও শবীব ভার্গিয! গড়ে। আ্ুতবা" 

খেলাধূলাব মধ্যেও সবদাই সশ্যঘ বক্ষ] কনিয়া চলা অবশ্ূ' কর্তপ্য। 

আরা এগ, স্পা 

পারচ্ছন্নতা 
| চলা আন্ত মর্িদহাত কারণ, অনিনত। হর করিব।ব তা, দেহের মলেনত। মনন ও 

অশুটি কবে, সলাত ও পট ।নতা, ₹গগন্ঠার |] 

সৌন্দর্য এ জগতে সকলেরই সাধনাব ধন, আন এত সৌন্দর্যের প্রধান 
উপাদান পবিষ্কী*-পবিচ্ছন্নত। | “অপবিশ্বাব” বস্থুটি কি? যে জিনিসে ম।গ্রষেব 

প্রয়োজন নাই,_'মথব। যাহাব পয়োজন পূর্বে ছিল এখন আব নই, ভাহাতি 

অপবিষ্াব, তাহাই আবর্জন।। মান্ঘষেন জীবনপথে এই সব আবর্জন। 

গ্র'তনিয়ত সঞ্চিত হইয়! উঠিতেছে, এগুলিকে যথাসময়ে দুবো নক্ষেপ কবিতে না 

পারিলে ইছাদেব সংস্পর্শে জীবন বিষাক্ত হইয়! উঠে। প্রকৃতির দিকে 

চখহিষ। দেখিলে, সর্বত্রই একটা নিল সৌন্দর্য লক্ষিত হইবে। মানুষ যখন 



পরিচ্ছন্নতা ১৬৯ 

সম্পূর্ণরূপে এই গ্ররুতির অঙ্গম্বরূপ হইয়াছিল, তখন সেও প্রকতিব স্বাভাবিক 
নির্শলতাব অধিকারী ছিল। কিন্তু আজ বহু শত বংসবেব সভ্যতাব আয়োজনে 

মানুষ প্রকৃতি হইতে এত দুবে চলিষ! গিয়াছে যে, তাঁহাঁব জীবনে নানাবিধ গ্লানি 
ও মলিনত! চারিদিক হইতে নিবস্তব ঘনাইয়া উঠিতেছে। জীবন হইতে 

এইগুলিকে দৃবে বাঁখিবাব জন্য মাঞষকে আজ নিববধি অতি সতর্ক ও সচেতন 

হইয়া! থাঁকিতে হয়, নচেৎ জীবন দুর্বহ হহয়। উঠে। 

'আলল্তহই এই আবর্জন/কে সঞ্চিত হইবাব স্থযোগ দয়। সুভরা" ইহাই 

মানবের সর্বাধান মলিনতাব নুখ্য কাবণ। মানত ৭দি তাহা ধৈণশিন কমের 

প্রনোকটিহেই মলিনতা পবিহ্বাং কপিষা চলিতে চ*য়। তবে এককালে প্রচুর 

জঞ্জাল জমিব। উঠিদ।প সুযোগ শাহ না। আংনগ-ন্শতঃ মলিনতাব সংশ্রবে 

থা(ঃতে থাকিতে অনেক সময় এমন কটা ঈঙ্যাস ছন্মিয়া বাশ যাঁভাতে প্বে 

'আঁব মলিনতাব ঈহ মনে কিছুমা্ নি জল্মে ন। | মনেৰ একটা! সার্বিক পরি 

ভাপ মাচষনে মালিকমন্ত শুপ জীবনখাপনে হােবণা দান কনে! অনেকে 

মনে কবেন, পবিপ।খ-প্বিচ্ছপ ভীথন নাপন ৫1 বাখনাপেশ্গ । প্রটব অর্থ বায় 

কবিতে শ। পাবিলে, পনিষ্চীব-পবিচ্ছন্ন থাকা যায়না । বিগত এই কথা সত্য 

নয়। এবপ হুইতে পাবে যে, অর্প থাকিলে পাবঙ্কাব খাক। 'অনেকট। সহ হইযা 

পডে। কাবণ অর্থ বায়েব ছবাণা মান অনেককে নিজেব সেখায় নিুক্ত কাবতে 

পাখে। কিন্ত গ্রকতপদে শাম নিজেকে পবিষাবপবিদ্বম বাখিবার অন্ত যদি 

একটু শাবীবক পবিশ্রম শ্বীক্কার কবে, ভবেহ যখেঠ। মণ অনেক সময় বু 
আলনস্যব জন্তই মলিন শধ্যায় শখন কবে, মাঁলন পাখচ্ছদ পারধ!ন কবে, ঘ+- 

দুয়াবে আবজ্জন! জমিতে দেয় । ই৮£1 কাবলেই কি যে সামন্ত পরিশ্রম শ্বীকা । 

কবিয়। এই গুলিকে পবিক্ষ,'ব করিতে পাবে। কিন্ত আলতা অনেকের এমনই 

মক্জাগত ভইযা গিয়।ছে যেঃ ভাভাব। এই সমন্ত মলিনত।ব ছা বিনুুমান 'অয়বিধ] 

ধ করে না। 

পধু বন্মাদি নয, দেইকেও পলিগাবশশব্চি্ বাখিতে হইবে। নখ, চুল 
দাত প্রভৃতি অলপ্রতাগ এলি পাবঙ্গাব না,বাখিলে নে খধু সৌন্দষেরই হানি ভয়ঃ 

তাহ।| নয়, ইহাতে স্বাগ্ক্যও নট হহয়। থাকে । 'অপাঁঙ্গাব মলিন স্থানেই নানাবিধ 

বোগের জীবাগু পাস কবে। অন্গপ্রন্যঙ্গ এপবিল্কৃ বাখিলে, ত্রমে নানাবিধ খোগে 

আক্তান্ত হইয়া অকাসে স্থাস্থাভঙ্গ হওয়! 'অনিবাঘ। মান্ষেখ শবারের সহিত 
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মনের বড়ই নিকট লন্বন্ধ। যদি শরীবের মাঁলিন্ত-ছুষ্ট থাকে তবে মনও বীবে 

ধীরে গ্লাশিযুক্ত ও অসুস্থ হইয়া পড়ে । উৎকষ্ট চিন্তা! করিতে হইলে, চারিদিকের 
পারিপাখিক অবস্থাটিও সুন্দব হওয়া দবকাঁর। দেহমন গ্রানিযুক্ত থাকিলে 

মানুষের কর্মশক্তিও শ্বভাবতঃ হাস পাইয়া থাকে । কর্মে উৎসাহ কমিয়া যায়। 

'আলম্তয ও অবসাদ যেন মনকে চাঁপিয়া ধবে। তাহা ছাঁডা, 'অপবিষ্কৃত 
বাঞ্জকে সকলেই ঘ্বণ! করে। বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজনকে সকলে ম্বভাবতঃ 

ভালবাসে । কিন্ধ অপবিষ্কৃত ব্যক্তিকে আপনাব জনেবাও সর্বদা! এড়াইয়। 

চলে-সতাভাৰ সহি শিশিতে সকলেরই দ্বণা এবং লজ্জাবোধ হয়। এইব্ধপে 

অপবিষ্কত ব্যক্তি অন্য ননাণিধ গুণে ভূষিত হইলেও সমাজেব ন্তাষ্য সম্মান 

হইতে বঞ্চিত হয়। 

আমাদের দ্বেণশে একটা কথা আছে, বিলাসিতা সর্বদা বর্জনীয়। সরল 

অনাডম্থৰ জীব্ন্ই ভাবতেব চি€দিনবার আদশ । কথাট। অশ্যন্থঘ সভ্য। কিন্তু 

ইছ| একটি ভ্রান্ত ধাবণাব সৃষ্টি কবিয়াছে। অনেকে এহ অন্ধুহাতে অত্যান্ত মলিন 

সামপ্রস্যগীন অন্ুন্দব বেশশভৃষায় সবলতাথ হীন ণব কব্যি! বেডায়। উহা যে 

কতখানি হান্যকর ও ভ্রান্ত, ভা বলিয়! শেষ কলা যায না । জীবন সবল ১ ওয়া। 

খুব বাঞ্থনীয, "অধিক আচগ্বরও গর্জন কব! উচিৎ। কিন্ত পবিফা'ব-পরিচ্ছন্তত! 
ও আঁডম্ববেব মধ্যে পাথক্য অনেক । খুব দামী ও জাকাঁলো পোষাকই যে 

পরিতে হইবে, এমন কোন কথা নাই। কম দামী, সাদাসিধে পোবধাক হহলেই 

চলিবে -কিস্তু উচ্চ পরিষ্ষাব-পবিচ্ছন্ন হ ওয়] চাই । পবিচ্ছদেব নিসলত। "ড়দর- 

প্রিয়ত। ব। খিলার্সতাব পরিচায়ক নয়, ইহ] মাঞ্রিত ও ভদ্র কির পবিচায়ক। 

যে মান্ম পবিত্র চিন্তা কৰে, টচ্চন্তবেব সংকল্প যাহার চিন্তকে এবং উদ্ান কম 

যাহাব পবীবকে ব্যাপৃত বাখিয়াছে, সে কখনই অপবিচ্ছন্স গ অপ্ঁচি বেশ-ভূষায় 
কাল কাটাইতে পাবে না। মানুষ এই শুচিতাব মধ্য দিযাই দেবভাব সাল্লিধ্য 

লাত কবিয়া থাঁকে। শুধু শারীবিক নয়, মানসিক শুদ্ধতাও মানবজীবনের 
সাধনাব একটি অপবিহার্ধ অঙ্গ । শাবীরিক শুচিতা এই মানাঁসক শুচিতা- 

বিধানেব একটি প্রধান উপায়। 

হুষের সভ্যতা, সংস্কৃতি, তাঁছাব আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ ও তাহার সৌন্দ্য- 
বৃদ্ধির পবিচয়্-চিহ্ন এই পরিষ্কার পবিচ্ছন্ততা । সন্ভাতা ও উন্নন্তিৰ এমন সহজ 

সরল অথচ ন্রান্ত মাপকাঠি আর নাই। এই শুচিত৷ যেমন ব্যক্তিগতভাবে 
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মানুষের চিত্তোম্নতি ও স্বাস্্যোন্গতি বিধান করেঃ তেমনি আবার পরম্পবের মধ্যে 

সৌহার্দ বিস্তারেবও ইহা! একটি গ্রধান উপায়। শুচিতাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখে 

না) মনুষ্ভ সমাজে এমন লোক নাই বলিলেই হয়। 

শি আত চিজ টিসেএচেঠরে 
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তাস্থ্য ৪-পচনা শ্বাস্থাই মকল সখের মল । 

স্বাারক্ষার 'পাধ--প্রাহকথান। নৈযমিত ব্যাখাম, পরিচ্ছন্নতা, সহজপাচ্য পুষ্টিকর খাছ, 

[মহাঁচ।র। মানসিক হ্বান্থা-_“দাতণ সা মনকে কুস্থ ও সবল র|খিহে হনে । (দের সহিত 

মলের নিকট সম্ব্ধ। দর ভান থাঁকিন মনও পাল থাকিবে। অশ্বাস্থোব বুফল খবাস্থাহীন দে 

রোগেন আকর, "গ ব্যকির দ্বারা কোনও ম»ৎ বা" সম্পাদিত ৩৯ঠে পারে শা যে দেশের 

গোক আধকাংশ কথ মে পেশর গা গঠন আপিবাছ। নিজেব শাশ্তা শাল গাখলে শুব থে 

শিজেরত মঙ্গল ভরে ভাহ। পয সনগ্র তাজ ভাঙার ছারা ডন্নতব পথে অগ্রনগ হহচে। আমাদের 

ছাহাহ।প৩া? কারণ জতভত, এবঙ্টে|। দারিডা | উপাস*্।প- প্রতিকারের টপায। 

একটি আীডার বর্ণশী $--নাদ। ছেল না লিদধ-7 11 নিষমশ0 াঝ বিববণশ? 

উপকার এ হাপবাপ-াএহ শা 2ম লি লানবাস কিনা দন্থবা | 

ভারতীয় বিদ্া।লয়ে শবীব-চার বাবস্্বা 8 াএগণের নাশরণ আহা 
হ্বান্। নম গধাসীন্য_ পুশে বাণিম শিলার প্রবোহীনীলঠা তীয় ছপবাণ্ৰ পক্ষে কান বান 

বায়াম উপখোগা-দেভ ও মনের আানন বিবাদের প্রবাদন- ালহার। 

ব্যায়ামের সুফল ও তা £--ক০ন,_ পঠাশামের আরও কঠ|-নালাবিব ব্যান 
হাড় সাভার, বিতক০, ২, যুব ইহদ | খাসণননের বেল বাযাদের ৭খলোগি ৩৮ 

কেশ শ্]য়াম বাহ শে বো ভাত ভিত কারিহ। পোণ দরকারি) দোশব অলবাণ 

ওনুগাগে বাসন (পরচশ কলা দা ভা গাবার 2৭ মিবানীর বণ, গাস্থা এব আসার [দকেও 

ছুগি পথ] আবহাক | 

ব্যাধাম প্র তদন্ত তদশ্থিগার নেন বহশান হুণে প্রবণ, ভাহার ফলে ব্যাধাগের 

গুডুত দে ব্যর্থ তঘা য!হতেতে শিভিনন ব্যাখানে শেত্রে পহদ্বশিঠা 1 সপ বিবরণ । 

আতিখষে)র কুফল--বাধামে পিয়মান্বাওার প্রযোঠ্ন,। শরীরের পক্ষে যই]কু য়াম 

প্রযোজণ ভাতার ঘতরিক্ত হহপেহ শাঙ্থাচানি হহবে। 

কোনও একদিনের ফুটবল ম্যাচের বিবরণ £-সচনাকবে কখন কোন 
মাঠে নেন। হয, কোনও শীত ৭1 কাপ শাঁভ খ।গবার উদ্দেক্টে অথব। বন্ধুভাবে বু আনন্দ করিবার 

ভাই খেণার অগষ্ঠান হইযাচিল। প্রতিমোধী ধল--কোন্ কোন্ দলে খেল! হইযাছিল। উভয় 

স্ণের বিবরণ, পোষাক-পরিচ্ছ্দ, খেলার কৌশ্ল। আনুষঙ্গিক ব্বরণ-- খেলার মাটি কত বড, 

মাঠটি খেলার পঙ্গে উপযোণী কিনা, সেদিন আকাশের অবস্থা কিবপ হইযাছিল। খেলার 
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বিবরণ-_দেদিন খেলা কিবপ জমিয়াছ ন, দ্শক-দর মধ্যে কি রকম ট্ত্েসনার সঞ্চার হইমাছিল, 

রেফারির বিচারে কোনও ভুলচুক হইয়াছিল কি না, কোন্ পক্ষ কয় গোলে জয়শাভ করিল । 
বন্স্কাউট $-চন।-বযস্কাউট-আন্দোলনের উত্পত্তিগ ইতিহাস, লেসটেনান্ট জেনারেল 

সার বেডেন পাওয়েল এই আন্দোলনের প্রবঠক। ১৯*৮ খীঃ অবে এই আন্দোলনের প্রতিষ্ঠা 

হয। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে বযস্াউট দল গঠন, বেশান্তর সহযোগিন। । আন্দোলনের উদ্দেস্ঠ -- 

বালকগণকে '্াবলম্বী, চ্চরিত্র। কমঠ, তনাহী এবং সেবারতী করিয। তোলাই ইহার উদ্দেশ্ী। 

ব্যস্কাউটের কর্তন্য- রাজা ও হদেশের পেবা, বিশলের দ্বার, রোগার শুশ" পরের উপকারের 

জন্য শার্থ-বিসর্জন এবং ছুঃখ-বরণ, মেলায এবং নানাবিধ &ৎনবে ছ্নসজ্বেপ মধ্যে শাস্তির, 

সর্বতোভাবে সমিতির নিধম পালন । |শন্গ'বিধি-_ নানাবিধ বাষাম, সঙ্গুরণ, দৌড, অগ্রিনির্বাপণ, 

আকন্মিক দ্রখটনার প্রতিবিধান গ্রন্ুতি শিঙ্গ। করিতে ভম। 

উপলংহাগ-বাপাকালই শিক্ষার উশমুদ্ট সময, বাণ্যকালের সুশিক্ষ। চপিন্বগঠনের সহাষক, 

বযস্সাদট আন্দোলনের ছাত্রশণের 'দভমনের শ্কতিলাভ, জাতি ভবিষ্ত্গাশণ ইহার ৬পযোশিতা। 

ব্রতচারী ৪ শুচনালোকনত্য, গাযণেশে, আটান বাঙ্গা-র শৌম-বীয়ের খুতিচিঙ। 

ব্রতচারী 'আন্দোণন- বাঙ্গানা বর্তমান অবস্থা, পড়ার প্রাহ শদাসীন্য , জাবনে নিমল আনন্দের 

অভাব। ব্রত্চাপী আন্দোশানর ডদেখ-সনণিক আনন্দের পঠিন। দেহিক শর অন্ুণানন, 

নুত) ৭ নংগাততর মধ গিষ। দেহমনের পুগিশিশান । আাশালনের প্রব ঠশ-মান্দালনেব শরবত ক 

৪778 গুকগদ্য দ। বনগেগ শিল্মুণগ্রাম লোকনহা ও নাকসগ্ীতের পুনবদ্ধার কার্য! শন 

সাধর্ণর মধ্যে প্রচার, এই ক্াদগো ব্রহচাযী ধলা গঠন । বারী কঠব্য -হুভচারীর প্রণন 

কর্তব্য দ্রইটি- শুহা ও কুত। , কতা জথাৎ কথণীয কাজ। বহচারী হঠতে হইলে শোনটি 

প্রতিজ্ঞা গণ কারতে হম, জাঁভীয লীবানেব সর্নৰি" 2বলহ। বর্জনের উদ্দেশে এই প্রতিজ্ঞাগঙনি 

রচিত ভইয়াছ | বতচাগীর। রাখবোনত রি লাঠি, চাশী প্রতি যে সকল নাচ ৬ছা।স 

করে তাহার দ্বার! স্বাস্থ)লাভ ও পি বৃদ্ধি ংশ। শান্দোননের বিশেদস্ধ _পপুণবাগ দেশীয়, 

আনাচন্বর। পরের নকণ করিছে কঙিতে এয পাস মলোগব জাগবাক হয ইহাগ নবে ভাতার 

আশঙ্কা নাহ, অর্থ এই সান্দোনলের মখা দিম। বাজাসার হকশনমাঙ্গ "5 ভাল কর্নঠ অনলস। 

সেশাত্রতী ও উদাত্রমনা হইমা। উঠিততছে, তাহার মুলা কম নহে, এদেনের পঙ্ষে ইল এবানু 

উপযোগী । টপনংহাব- ভারতবর্ষে এই 'নান্দোলন দ্রত প্রসার নাভ কনিতেছে, দেশের শেভার 

ইহার সহযোগিতা কবিতেছেল, একদিন ইঠ।7 সাহাবো বাঙ্গালার পূর্ব গৌরব স্প্রতঠিতঠিত 

হইবে আশ! কর! যায । 

রা পর কাটি এগ 



--পিঞ্চষশ পরিচ্ছেদ 

মাতাপিতার প্রতি কতব্য 
[ কলিকাতা বিশ্ববিগ্ঠালয়--১৯৩০ ] 

[ মাভাপিত। প্রত্যন্থ দেবত|--মাতাপিত। আমাদের কি করিযাছেন--মাভাপিতার প্রতি 

সন্তানের কর্তব্য--মাভাপিতার চরিত্রে ক্রটি-বিচ্াতি খাকিলেও হাহাদেব প্রতি শ্রদ্ধা অনু রাখ। 

সম্ভব কিনা? পুরাণ হইত্ডে দৃষ্টান্ত উপণংহার 1] 

মাতাপিতা এ সংসাবে প্রত্যক্ষ দেশতা। অন্তান্ত দেবতার কথা শাস্ত্রেই 

শুনি, চোথে বখনও তাহাদিগকে দেখিতে পাই না। কিছু মাঁঙাপিতাকে 

দিখা-বান্র চোখে দেখিতে পাহ, অথ এক বন্ড দোতা আব বোঁথায় পাইব? 

তাহাব! মানুষ বটে, অগ্ঠভি মানুষের মণ্ড ডাহাদেবও জানে হয়ই কতই ভ্রটি- 

বিচ্যুতি রহিয়াছে । পিষ্ সন্তানেব প্রতি তাহাদেব যে মনোভাব তাহ! 
একেবারে দেখ-জন-হুল৬। এমন নিতম্বাথ সেবা, এমণ একাগ্র হিতৈষণা 

মান্ষেব মধ্যে আব ফোন ক্ষেত্রেই দেখিডে পাওয। গায় না। 

মাতাপি$া মামাদেণ ক কনিয়াছেন, াহ। এ্ণন| £বিখাব শমী কাহাবও 

নাই । আমদের জম্মেণ পব আমবা অস্াপ্ত অসভায়। অভান্ত দুল ও সম্পূর্ণরূপে 

পরদুখাপেক্মী ছিলাম । ক্ষুধ। প1ইলে আহা 2।লয়া থ1ইপশ ক্ষমতা ছিল না, 

নীত পাইলে গায়ে বাপডথানি হুলিতেও আমবা অশন্ত ।ছলাম। এমন দিনে 

যদ্দি মা-বাবা আমাদেব দিকে না চাহিভেন তবে ৬খনহ 'আংমাদেখ ভ-লালা শেষ 

হুইত, ইভাতে সন্দেহের অবকাঁশ নাই । সেই দ্রিনঃ সেই অতি অসহায় আবস্থায 

শিশু-সস্তানটিকে পরম স্নেহময়া জণনী বুকে তুলিয়! লইয়াছেন। নিজের স্ুখ- 

শান্তি সম্পূর্ণ উপেক্ষ। কবিয়। নিবিকাঁব চিন্তে তাহাকে নন্দিত কবিষ। তুলিয়াছেন । 

সন্তান যখন একটু বড় হয়, তখনও তাহার ভন্য মাতাপিতাব ছুশ্চিন্ত) কমিয়া 

যায় না। ছেলে যাহাতে কুনণসণো না মিশে, লেখাপড়া শিখিয়। যাহাতে মান্ষের 

মত হয়» ভবিস্যং-দীবনে সুণ-্বচ্ছণ্দে থাকিতে পাবে, বণদ্বী ও কৃতী পুকষ হইতে 

প1রে সেজগ্ত মাতাপিতাঁব উদ্বেগের সীমা নাই। পুত্র বখন বয়ঃপ্রাপ্ত এমন কি 
বৃদ্ধ হইয়া যায, তখন মাতাপিতার স্নেহ ও উপ চিবীর্ধ। পূর্বধৎ অব্যাহত থাকে। 



মাতাপিতার প্রতি কর্তব্য ১৭৬৪ 

এমন মাতাপিতার প্রতি যন্তনের কর্তব্য কি? তাহা বাহির হইতে 

কেহ নির্দেশ কবিয়! দিতে পারে না। মায়ের সঙ্গে ছেলের যে স্ধ, তাহ! 

অন্তরের বস্ত। ছেলেব পক্ষে মায়ের প্রতি চিবান্থগত থাকাই স্বাভাবিক” 

মাতাপিতাৰ বিরুদ্ধাচবণ করা পুত্রের পক্ষে শুধু যে অন্যায় তাহা নয়, ই 
গ্রকৃতির বিবোধী। যে পুত্র মাতাপিতাৰ প্রাত অন্ুবন্ত নম, মাতাপিতার 

প্রাণে বেদন! দান কবিবাব প্রবৃত্তি যে পুঃন্রব জন্মিয়া। থাকে, তাহাব শিক্ষ! 

ও চরিত্রের মধ্যে নিশ্চয়ই কোথাও একট। অস্বাভাবিকতা বহিয়াছে। এইরূপ 

পুর যদি বিদ্বান, বুদ্ধিমান, অর্থবান ও যশম্বী হয়, তথু তাহাব এই দোষের 

জন্য বলিতে হইবে যে, তাৰ মধ্যে নিশ্চয়ই একট! অসম্পূর্ণভা ও অসঙ্গতি 
রহিয়াছে । কিন্ত দুঃখেব বিষম আমাদের দেশে «ই প্রকাব লোকের 

অভাব ন|ই। বুদ্ধ মাতাঁপিতাঁব প্রতি ক্ষ ব্যবতার ককে, সামর্থ সন্্েও 

যথেোপযুক্তদপে তাহাদের ভয়ণপোপণ কবে না, তাহাদের ব্ধকোব ম্বাতাখিক 

ক্লেণেব ল।ঘব কবিবাব গরন্ত বিছুগাত্র চেষ্টা কবে না, এবপ কুপুত্র অনেকই 

দেখিতে পাণয়। যাঁধ। বে ইহাও পলিঠে হইবে বাঙ্গালাধেশ, 

তথা ভাবঠব্ষ--মাতৃহক্কেণ দেশ। প'চ। তা দেএগুপিধ মহ্তি তুলনা করিলে 

ইহা বুঝিতে 'নাব কিছুমাত্র বিলম্ব $য না। মভাগিতাব প্রতি ভঞ্ভি এই 
দেশধাসীব মন্জাগত 1 মমাসের উচ্চশ্তবেরব অন্ধ বাঞ্তিগন হতে আর্গ 

কবিধা, শিম শ্রমদীপী সম্প্রাষের লোক পবস্থ এদেশে গৰম মাতৃ । 

ধয়ঃপ্রাপ্গু বুদ্ধিমান ও শিদ্ধান খ্যাকিবা৪ মাভাটিতাব মুভাতে ঝলকেব ভাষ 

উচ্ছ্বুমিত ৬হয়া বোদন কবেন, এ দৃশ্তা খাঙ্গীলাম ৩থা ভণ্ধচবর্ষে চর্লভ নয়। 
ভাবতধাসীন ৮বিএে যদি 'এই মাতৃশুক্তিণ শ্টি অণাহন্ত থাকে, ভবে 

মাতাপিতাব প্রতি কর্তায কিঃ তাহা খাহিব হইতে শ্বতন্ধ জনশামনের দ্বাব! 

স্থনিপিষ্ট কখিয়া দিবার প্রযোজন হইবে ন|। মাতাপিঠাকে ভালবাস 

আমাদের মজ্জাগত ধম। 'আর এই ভাঁলবাসাই যদি থাকিল, তবে সমন্তই 

হষ্ল। সদ্ব্যবহার ও শিষ্টাচাবেব প্রণালী শিতান্থ বাঠিবের বস্থ। আপন পবি- 

বাঁবেন মধ্যে শিষ্ট1চাঁবের কিছু কিছু লঙ্ঘন ঘ্টিলেও যদি আস্তাবক মন্বন্ধ[ি 

অখাঠহত থাকে, তবে স্ম্তান 9 মাঠাপিঠ কাধাবও পক্ষে কিমা ক্ষোভের ৭। 

বেদনার কাবণ থাকে না। 



১৭৬ বঙ্গভারতী 

প্রশ্ন উঠিতে পাঁবে যে, আস্তবিক অর্ধা বস্তুটি কেহ কি জোর কিয়া আনিয়া 

দিতে পাবে? মাভাপিতাব চবিত্রে যদি এমন কোন ক্রটি-বিচ্যুতি থাকে 
যাহাতে তাহাদ্িগের প্রতি স্বভাবত্তঃই শ্রদ্ধাব হাস হয়ঃ তবে সন্তানের সাধ্য 

কি যে, সে এ মাতাশিতাব প্রতি আন্তবিক ভক্তি অক্ুণপ্ন বাখে? কথাটা 

গুন] মাত ইহাব মধ্যে কিঞিৎ সত্য আছে বলিয়। মনে হয়। কিন্তু ভাবিয় 

দেখিলেই বুঝা যায় যে, ইহ1 সম্পূর্ণ ভ্রান্ত । মাঁতাপিতা "মানুষ হিসাবে হয়ত 

তত ভাল না-9 হইতে পাঁবেন। বিন্ক তাহাদেব মধ্যে এমন একটি বস্ত 

আছে, যাহ। কোন ব্রনেই কলুধিত খ| গীন হইতে পাবে না। শিনি যতই 

দুশ্চরিত্র ও পাপাগাবী শন না খেনঃ সন্ত।নেব প্রতি অপবিসীম স্নেহেব ক্ষেত্রে 

তীহার কিছুমাও ত্রুটি থাকে ন।। এইখানে সকলেই দেবতা । পশুপ্রকতির 

মানুষও সন্তান সন্বন্ধে এই অপুর দেখছে মাত ইয়া উঠেন । কাজেই সন্তানেব 

পক্ষে মাতাপি হাব প্রি ভক্কি-শ্রদ্ধা করিপাব পথে কিছুমাত অস্তবাষ থাকিতে 

পাবে না। তাহারা মাতাপিভাব চাঁবিত্রিক ছলনে %:খি৬ হইতে পারে 

কিন্ত উাহাদেব উপব দ্বণ। ৭ জশ্রদ্ধ! কথা দুধণনে পক্ষে সম্পূণ অস্বাভাবিক । 

ৃতবাং দেখ! যাইতেছে যে, মাহাপিতাল বোন দোশ-কটিব অজুভাতেও সম্তান 

তাছাদেব প্রাণে ব্যথা দিতে পারে না, যদি (দয়, তবে তাহাকে প্রতাবায়-ভাগী 

হইতে হয়। 
আমাদেব দেশে চিবকাল€ মাতাপিতাব প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধ।! কবা অতি 

উচ্চম্তরেব গুন বলিয়া সন্মনিত হইয়া আঁসতেছে। বামায়ণ, মহাভাবতে 

এবং অনন্ত প্রান গ্রন্থে অহুলনীয় মাতৃতক্কিব ও পিতৃভক্তিব অসংখ্য কাহিনী 

বিবৃত হইয়াছে । পিতা ,খযাতিব গ্রন্ত পুৰ সহম্র বসব বুষ্টরোগ ভোগ 

করিয়াছিলেন। তীক্ম পিতার তৃপ্বিব জন্য আজীবন বিষয়ভোগ-লালস! ত্যাগ 

করিয়াছিলেন । পিতৃ-সভ্যা-পালনেব জন্য বামচন্দ্র চতুর্দশ বৎসবেব জন্ত বনবাঁপ- 

ছুঃথ ভোগ করিয়াছিলেন। এই প্রকাব কত শত কাহিনী পুবাণসমুহেব মধ্যে 

উজ্জল হুইয় রহিয়াছে। 
আমাদের পরম স্ুথ ও 'অতি বড গবেব কথ! এই যে, আমরাও কম 

মাতৃভক্ত নই । মাকে আমরাও প্রাণ দিয়া ভালবাসি । মায়ের চেয়ে এ সংসারে 

কে আব বেশী আপনার? নিজেকে যতখানি ভালবাসি, মাকেও তেমনি 

ভাঁলবাঁটি। তাহার প্রতি কর্তব্য-অবর্তব্যেব প্রশ্ন কখনও ভাবিয়া দেখি নাই। 



শ্রমের মাগী ১৭৭ 

মনে হয় ভাবিবার প্রয়োজনও হইবে ন1। ভগবানেব কাছে শুধু এইটুকু প্রার্থন! 
করি, যেন চিবধিন মাতাপিতাকে এমনই ভালবাসিতে পারি। এমন ছুর্তি ষেন 

কখনও ন! হয়, যাহাতে মাতাপিতার প্রতি মমত্ববোধ হাবাইয়! জীবনের এই পরম 
সুখ হইতে বঞ্চিত হই। | 

শ্রমের মর্যাদা 
[ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়--১৯৩৫ ] 

[ এনেল মুলা--এমের ছার! পাবি দয বগিত ভয--ঠাহাতে আগ্মগ্রসাদ আছ-্পরিশন 

চরি-গঠনের প্রধান সহায-বাঙগালীর শ্রম ত।শ্রমে প্রতি পণাশাশ্রমের মযাদ। ও 

ছাঁ-পমাজ | ] 

বাইলেলে মাছে, মানষ পবমেশবেব সুইট সৃখময় নন্গন-কাননে নিকদেগে 

দ্রিন কাটাই১। শেষে, জ্ঞানবুক্ষেণ নিশিদ্ধ ফল খাইয়। খিধাতার 'অভিশ।পে 

জীবনে ছুঃখ টানিয। 'আনিয়াছে। বিধাতা একপ কিয়াছেন যে, মান্তযকে 

দ্ুঃথ-কষ্ট সঠিতেহ হ্টবে, ভাহাব গাবশেব ধকল সখ দুঃখ ৭ আমের অননিবি 

হইবে। কণ্টক-বুক্ষেব ফুলের মণ দুঃখ সভিমাহই এই ম্থথকে লাভ কিনছে 

হইবে । বিধাতার এই বিধান 'অভিশাপময় কিনা, মাগষ নিষিদ্ধ ফল খায়। 
ভাল কবিয়াছিল-কি মন্দ কবিখাছিল। তাঁহ ভাবিখ। দ্েখিণঃব মত। শ্রম 

ন। থাকিলে মানুষ সাবা জীবন কোন্ সাধন! লইয়! দিন কাটাই তাহ] জানি ন।। 

উচ্চ আদর্শেব 'ন্দবণ কবিয়া আজ মান্য হে নিমল আত্ম গ্রসাঁদ লাভ কবিতেছে 

পরমেশবরের রঠ্তি সেই ছখ-লেশ-শুন্ত নন্দন-বনে তাহান চেষে অধিকতব মুখ 

'আছে কিনা, মান্তষ আজ দে বিষষে সন্দেহ কবিতেছে। 

'শাবে দাবিদ্র আছে, সেক্জন্তা কেহ বেহ মাক্ষেপ কবেন। কিন্ 'অগাধ 

ধনরাশির অধিকারীকেও কমহান হাব চন্য তুপ্রিহীন নিবানন্দ জীবন ৭াপন 

কবিতে দেখ য|য়, অথচ শ্রমশীল বাক্তিব গীবনে যে কত শখ তাহা অনেকেবই 

অবিদিত নাই। এই পরিশ্রমে যদি কিছুমাত্র গেরন শা থকিত তবে এই 

১২ 



১৭৮ বঙগভারতী 

আনন্দেব উৎসটি কোথায়? মানুষের জীবন সৃকোমল পুঙ্গণয্য। নয়» 

মনস্তত্ব-লাভের যে পথ, দছুর্গং পথন্তৎ কবয়ো বদস্তি। শাবীবিক পবিশ্রম 

ফ্েশকর সন্দেহ নাই । কিন্তু তাই খলিয়া পক্শ্রমেব মধ্যে যে আনন্দ নিহিন্ 
আছে, "হাহা ভূলিলে চলিবে কেন? পবিশ্রমেব দ্বাব! দাখিদ্রকে জয় করিতেই 

তইবে-_এই প্রকার সুদ সম্কল্প লইয়। ধিনি সাধনা করেন, তীহাব সাধন! 

একদিন সিদ্ধিল'ভ কবিবেই। ষে পরিমাণেই তিনি সফলতা লাভ ককন ন! 

কেন, পরিশ্রমেব অন্ত াতেই তিনি আনন্দলাভ করিয়। থাঁকেন। এই প্রকার 

চিন্ত-তৃপিব নামই '্াত্মগ্রসাদ । ইভাই মন্তমেব জীবনের সর্বশ্রে্ঠ আনন! । 

গীবনের ব্রত-সাদন কবিতে গিয়। যাকে ষতখানি বাঁধা-বিদু অপ্তিক্রম কবিতে 

হয়) ত1গাব আনন্দ ততই নিবিড ভয়] এই কঠোন পক্শ্রমেল বাথা হয কে 

জনিল না,- ইহাল ভগ্ত হয 5 এবটি সান্তনাব কথাও খলিল নখ!,বিস্ক 

নিছের আপনে কাছেই মান এই কঠোল সাপলাল পূর্ণভম পুক্ষাব লাভ 
কয়া গাবে। 

পা আখ চবিত-নগনেপ গধান সভা | আকাল বিলাস-বাসনেল ব হল্যে 

আমদেন চি।ভি বশ হ কইয়া শিহাছে । হি$ জামিবা শরঘেন মধাধ। তি 

না) শিক গপিখম কাদাত দুলা বাধ কটি । বিদ্ধ একটিশার গাবিযা 

দ্বেখ। উচি5 থে, এ জগতে পধিশুমীযাই সভাকাব মনন | খাঁঠাবা মাখা 

ঘন শাষে বেশির] দিবা আম করিতেছে, তীহারাহী পার ওপমে শোণাছি 

ভন ছোচন কবে। আাঁন সকলেই প্রভাবণ।বধ গল শা৬২1 ভীবিকা অন 

কবে। পাবআমী ছাডা কমান সবলকেই পল্পে উগব নিভব বিমা থাকিতে 

৯য। গন্বে মনশষ্ট সাধনের ভা ভাভাদেব সঞ্লেবভ নানান পাঁণ্গখণে 

নিচের ব্যক্িত্জে নিগগীম ফত্তে ভয়। উচ্গাছে শ্বভ|াতঃই তাহাদের 

চক্ত্রিবল বমিযা যা । পক্গাগ্কুবে পবিশ্রনী ব্যক্ষিগণ অপবিলীম ঢবিত-শক্তিতে। 

সবগ্গণ বলীয়ান থাকেন। ই্রাহাল। চিবদিন শুন্তানন্পক্ষ জন 

কাট।ইয়।, যেন পথিবীবক্ষে সর্পে বিচবণ করিয়া থাকেন । তাঙাবা স্বচ্চন্দে 

জন লাড্য পবিহা করিয়া ॥ * লেক নথেব প্রতি চোখ মেলিযা কুগাশুক ভাষায় 

বথা ধলিবাঁণ শক ঘাবণ কবেন । নিঞেদেব জদয়ই ভ হাঁদিগবে বিজয়] বীবেক 

জয়মা্য পাইল দিয়াছে । 

গাঁ বাঞ্জ'লাদেশেব অতিণ5 ছুধিন আসিষাছে। আম জাজ শাবীবিক 
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পরিশ্রমকে ঘ্বণা কবিতে শিখিয়াছি। এই লক্ষণটি যেন উত্তবোত্তব ক্রমেই 
বৃদ্ধি পাইতেছে। বৃদ্ধগণেব চেয়ে আধুনিক বুধকগণই এই বোগের দ্বারা 
অধিকতর আক্রান্ত বলিধা মনে হয়। "অথচ আমাদেখ দেশে যে ধনবৃদ্ধি 

হইয়াছে, তাহা নয়। প্রক্কতপক্ষে বাঙ্গালাদেশ পুনাপেক্ষা। আরও দরিদ্র 
হইয়াছে এবং সুবকগণেব শাখাবিক পাবশ্রমেব প্রতি এই প্রকার নিন্দনীয় 
মনোবৃত্তি দুবীহৃহ না! »হলে ক্রমে আধও দব্দি হইতে থাকিবে, সন্দেহ 

নাই। কিন্ক এই স্থগভীব দাঁবদ্রকে গোপন কবিয়া বিল(সবভল চাল-চলন 

বঙ্ধ'য শাখিলাৰ জন্য আন 'আমাদে কি হাস্যকল বাগ্রহাহ না প্রকাশ 

পাইছেছে | 'অনাহ্ধত মবশতা 'গার্াযধ জাধনের মলমন্ত্র ছিল। খিলাস- 

বানলা-বগিত সাক বাঙ্গণা গাথন ডিশ মামাদে। চ্পিদিনকাব আদর্শ। 
্ট*] ডিল টাবনে। গবিগে। 5 মনো আখ শিবিদাবক ও শবীবেব পক্ষে 

ক্যান্য (৫ | হাদি আমবা সেই অনাচন্ব আনশালতা পরিজন করিয়া থে 

হাখনকে পঠতখাশি কপওতা কলুদিত, মগস্ব হান % দন কবিয়। কলিয়াছি, 

তাহ] *পলে শিগগপশয়া উঠিতে হয়। আটিব 2 লবিদ দনুবক তাহার 

দ'ংদে] -7 1৮ 1ম শআা। পালয়াঁছেন । গু শাতকিত হত স2-৮৩৯ এবট। 

লু | সিন দা 

ছাধসন1075 জাল এই জ্ঞগনক ননোরুবিটিন বিলদ্ষণ প্রতিপন্ডি 

রেখ? য় জম নীগ্রামো হান সবলিশি তা ভন কোন সবে 
থাবধা গনব তপন, শাহের সকণেত বি) হঞলাচ নহেন। 

গনলোবেতহ সা» বছিল্ত গণের আদিকংখ প্র হন!সে হাভাদের সহব- 

বাশের বান শি ঠেল এন্বা খায় থাকেন, অঙাশঈ ঢাদয় কাযকেশে 

পরী গ্রঃঙেন পাব টলান। কিন্তু এই অব ছাএ পিঠ এই অমূল্য শর্ষেব 

মমাদা না 4ঝিব বাভিমও নাগরিক চালে দিন কাউল। ম যাহার ছুংখেন 

সংল।বে দশীব মত খাটিঠেছেন, পিত। ধাহাব সংসার প্রণ্পাশনেখ গুকভাবে 

অবনন্ন হইয়! পর়ি।ছেন, তাহারা কোন গুণে ছ্থেট ছোট ভাই-ভগিনীদ্র 

“মুখ কাঁড। সই অর্থ অনথা বিলাধ-ন্যসুন। বাম ক্লনঃ আনি না। গবীব 

ভদ্রলোকেব ছলে কেন যে নিগ্ণে ফাপছ নিক্গে কাচতে পাঁবিবে ন।,- 

সমন্র পথ হাটি,। যাইতে পাকবে শা-তাা এঝি না। এই সব ছাত্র 
কি কলির মলুব হইবে ইহাদের হুদ নাহ, পুদ্ধি নাই, প্রকৃত আমুসন্রম 
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বোধ নাই, রুচি নাই,-:অথচ ইহারাই বাঙ্গালার আশা-ভরসা, ইহারাই 
বাঙ্গালার স্বস্ব ! তাই বড় হুঃখে মনে পডে সেই ষব সংযত, সাত্বিক, সহিযুট ও 

মনম্বী অন্তের্বাপীদের কথা, বাহার! রাজার ছুলাল হুইয়াও ফল-মূলাহারী 
তপন্বীর মত গুরু-গৃছে অপবিসীম কুম্রমাধন অল্লানবদনে বরণ করিয়। লইতেন ! 

মনে পড়ে বাঙলার প্রাণ-শ্বরূপ পণ্ডিত ঈশ্বরচন্ত্র--ধাহার বেশ দেখিলে মুটে 

বলিয়া ভ্রম জল্মিতে পারিত ! 

সময়ের মুল্য 
[ কলিকাতা বিখিগ্ভালয়--১৪৩৬ ] 

[সময মমল) ধন- প্রণ্চেক মু১*্টনই এবটি বার্ধ আছে-সময়ের অপব্যবহার নিানীয়-_ 

সময় একব।র গলে মর গান না-ফমষ্রে সদ্ব্বহারেগ প্রণালী_ অন্য। জাতি 

সময়|নুব। ৪ 2--91সংহার |] 

সময় ন্দমূস্য ধন । অনচ ধনী-দবিদ্র-নিবিশেষে সকলেই ভগবানেব অলজ্য্য 

বিধানে এই ধনেব 'অধিকাবী হইয়া] গন্বিয়াছে। কিন্তু এ সময় মানুষ শুধু 
একট। নিদিঃ পাবিমাণেই লাভ কবিষা থাকে । সেই নিদিষ্ট সমযাণশ অভিক্রান্ত 

হইলেই তাঁতাব সণ ফুবাইল। যাহ! কিছু কর্তবা, মাগ্য যদি সেই নিদিই 

কালেব মতো সমাধা না কবে, হবে তাহা জীবনধাধণই বিভশ্বন। হইয়! 

দাড়ায়। 

এ জীনেব এবটি মুহূর্তও বঘ যাপন কবিখাব অবকাশ নাই। আঁপাত- 

দৃষ্টিতে মনে হয় মান্তষেব কর্পেৰ ফাকে ফাকে বুঝি অবকাঁশ আছে। মাম্পষ 
শুধু নিরবচ্ছিন্নভাবে খ।টিয়। মব্তেই সংসাবে আসে নাই। কিন্ত এই কল্পন। 
নিতান্ত ভ্রান্ত । 'ভাব্যা দেখিলে প্রতোকটি মুহূর্তেবই একটা খিশেষ কর্তা 

রছিয়াছে। ক্ষুদ্র হউক, বুঃৎ হউক এই বর্তবা তখনই খ্ষে করিয়া! ফেলা 

দবকার। যর্ধি 'অবূহল] কবিয়া মনে কব! যায যে এই সাণান্ত কাটি পরেও 
কবিষা লওযা য!ইবে, দ্বাহা! হইলেই মানুষ ভ্রমে পছ্িল। কাবণ পবেব মুহূর্ত।টতে 

ভ জর তীচাঁব অবকাশ থাকিবে না। প্রকৃতির নিয়ম অনুসাঁবে এ পবেব মুহ্র্তটিও 
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কোন-না-কোন কার্ষের জন্থ নির্ধারিত রহিয়াছে । প্রী কার্ষ সম্পন্ন কবিবার 

সঙ্গে সঙ্গে ঘদি তাহাকে সেই পূর্ব মুহূর্তেব তুচ্ছ কাঁধটিও করিতে হয় তাহা 
হইলে তাহার পক্ষে মেই ভার অভিশষ দূর্বহ হইয়া পভে। ন্ুতবাং কোন 
সময়াংশই আলম্তে কাটাইবার জন্হো নিদিষ্ট নাই। এই সংসাব পুষ্পণয্যা নছে। 
ইহ] সর্বক্ষণেব জন্ত এবং সকল লোঁকেব পক্ষেই সংগ্রামের ক্ষেত্র । কোন্ 
অবহেলাব সামান্য ছিদ্র দিয়] যে মানুখেব জীবনে সর্বনাঁণেব কাঁট প্রবেশ কবিবেঃ 

কোন্ সামান্ত কর্সেব প্রতি বিন্দুমাত্র অনবধানতাব শ্ষত্র ধবিয়। দ্বে সাংঘাতিক 

বিপৎপাত হচিত হইবে, তাহা কেহই জানিতে পাবে ন1। 
এ সংসাঁবে আমবা ইচ্ছা কবিয়! প্রায়ই সঞ্চিত অর্গেব অপব্যয় কবি না। 

বিনা কাবণে ভাগাবের সুবর্ণমুদ্রাটি নদীব জলে কয়জন নিক্ষেপ কবিয়। থাকে? 

যদি কেহ কবে, সে উন্মাদ । সেমাধাবণ নিয়মের বাহিজম। কিন্ত প্রত্যেক 

ধন-বত্ব সশ্বন্ধে আমাদেব সকলেবই এই প্রণব সাণধানতা। থাকিলেও 

একটি অমূলা বন সম্বন্ধে মামবা প্রায়ই উদাঁপীন থাকি । মণি-মুক্রা-হীবকাদি 
অপেক্ষা এই ধন কোন অংশেই ভীন নহে । উচ্থা সময়। নিয়মিত সময়ে উপযুক্ত 

কর্প্রণালী 'অগ্ুসবণ কবয়াই মানুষ স*লাবে যাবতীয় নেব অধিকাবধী হয়। 

স্থত্তরাং সময়ই বত্ব-ভাগাবেব কুঞ্চিকা-ত্বরূপ। কন বকম বাজছে গল্প কবিয়খঃ 

অনর্থক ঘুবিয়| ফিবিষা আমব] কত মূল্যবান সময হেলায় নট কবি। এ কথা 

বল! হইতেছে না যে, বিরাম কবিলেও ময়েব অপখায হয়। শিশ্র।মও একটি 

কাজজ। দেহের স্বাস্থ্য এবং মনের শান্তি বক্ষাব জনতা ইহা! 'অপবিহ্বাধ। এই 

বিশ্রামে জন্তও জীবনেব কতক গলি যু নির্ধাবিত হইয়া আছে । সেই সময়ে 

বিআাম না! করাই সময়েব অপব্যবহাব। বিশ্রাষেব সময় বিশ্রাম না করিলেও 

তাহার কলে পরিণামে অশেষ বিডন্বন1! ভোগ কবিতে হয়। শবীর ও মন ক্রমে 

ক্রমে অশক্ত হইয়া পড়ে । কর্ন করিবার শক্তি বিলুপ্ধ হয় । 

সময়ের সহিত সামান্ত মপি-রত্বেব তুলন। কর! হইল বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 

সময় অপরাপর মণি-রত্বেব অপেক্ষা মুলাবান্। মপি-সুক্ত। যদি একবার 

হাঁবাইয় যাঁয়। তবে জীধলে আবাঁব ভাহ! পাচয়। যাইতে পাবে। কর্মকুশলতা! 

ও বুদ্ধিমতী| থাকিলে, ভবিষ্তৎ জীবনে নব নব রত্ব পঞ্চয় কবা খুব অসম্ভব 

হয় না । কিন্ত সময় এমনই বস্ত যে, একবাব উহা হারাইয়। গেলে আর 

জীবনে কখনও ফিরিয়া আসে না । জীবনের প্রত্যেকটি সুযোগ মাত্র একটিবার 
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আ1সিয়] থাকে । কথায় বলে, প্মানষ এক-নদীর জলে ছুইবাব ক্নান করিতে 

গারে না” । সময়ের এই অনিবার্ধ গতিব কথ! মনে রাখিলেই উহার সত্যকাঁব 

মূল্য নিরূপণ কর ষাঁয়। 

সময়েখ যথাযে|গ্য সদ্ধ্যনহাব কৰা খুব সহজ নয়। খাহাব! বিচক্ষণ, তাহার! 

ঈ্লীবনটাকে একট! কার্-সুচীব দ্বাবা স্মন্দবর্ূপে ভাগ কবিয়া লন ; একটি মুহূর্তও 

যাহাতে কোনক্রমে 'অপচিহ না ভয়, তাহাব জন বিশেষ সর্ভকতা অবলম্বন 

কবেন। বাঁজেব সঃয় কাজ, খেলাব সময় খেলা, 'মাবাব কাজ-_এই ককম 

ভাবে যাহাতে শ%রূপেঃ সহ এবং অনায়াসে বিবিধ কর্তবা-কসেব মধ্য দিষা 

সময অরিিবাঙিত হখ» পি বাক্তিব।) সেই প্রকার বার্ম হুশ অবলম্বন কখিয়। 

থাকেন। এই ফচ শাভাব| কিছুতেই লঙ্ঘন কপিতে ঢাক্কেন পাঁ। একটি 

মুর্তেব বা যাহ।তে সেঃ মহরতে স্পা হয, পর মুহুর্ত গষন্ধ উভাব জেন ন। 

থাকে, সেখিতা ১।হাদেব প্রথব দুটি । যাডাহ। মমমেব যখাযথ খনাদ। উপল 

কবিষাচছেন। হল সদ বখনত মমক্ব অভ।ব বোধ কবেন না । খস্ছন্দে। 

তীবে-স্কে। খাবে মনোথোখেও মাত আহার! গরলোকটি কণা অল্গর 

ববিঘ| থাকেন | হব বনে অনথুত কথ্য ক 1 দ।0।ন, হথা।ল পদে 

আও চার পখিবাব সুবোত্ের ভান হয় না। 

সং চিতা প্রভোল কাঞুতজাতিব £তউ। হায় প্িণ। অময় 

পন্বন্ধে শি চদ।স।হন। এপ বেন বত ব। ভ।তি সংনাবে উনি পাভ 

কবিবাছে, ংহা কেহ কখনও গুনে নাই ॥ হ*বাঞ ০115 বিশেষকূণে সময়াগবহা, 

উাহাবা জানেন) 'একটি সৈশিতের এক ামানটেব নেখিলো শিিবিজমা 

নেপেঠালসনেত পবাচয় ঘটিযাছিপ । একটি দেখ আলগেব ফল স'গাবে থে 

কতই অঘটন বটিঞাছে, তাহাব সংখ্যা কে কবিখে? 

নদীব শ্বেত 'অবিবল ধাহয়া লিখাছে, ঘডিব কাট।টি টকৃ-টিক কবি 

অবিবাঁম খুরিতেছে, সনয় ভেমনি দ্বনিবার গর্তে চিবাদন ছুটিয়া চলিযাছ। 

তাহার গতি বোধ ফলিত পংল্। এমন শাক্ত বিশ্ব স'স'বে নাহ। কালের 

শোনে সমস্তই ভ|সিয| যায়। শুধু মানুষে জীণনে সঞ্চিত থাকে বর্ম-সাধনের 

একট। সার্থকতা, একঢা 'আত্মগ্রসাদ । এই সঞ্চয়ই মানুষের শ্রেঠ সন্বল। 

অনাদি অনন্ত কালেব এহ মহাবাজাঁব পথে মানুষ সেই আত্মগ্রসাদেব পাথেয় 

খুঁজিয়। ফিরিতেছে। মানুষেব এই সাধনা, আলম্তের সাধন! নয়। বিশ্ব-নংসারের 
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নিরবচ্ছিন্ন 'অবিবাম গতির সহিত ছন্ক রক্ষা করিয়। তাহাকে এই সাধনায় 

সিদ্ধিলাভ করিতে হইবে--এই পথ তামমিক 'আলম্ের পথ নয়, শ্রমময়, 

কর্মময়, কণ্টকময় এই পথ। শ্হর্গং পথন্তৎ কবয়ো। বন্ড 

াবলম্বন 

[| 2ত1--ণাল। ঠবুনি মাত বত ান্বন।-- 11 নিপা পিবু'ত পন করিবার 

$পাল-শহার গাশ্সপিখ্াসাব মনেও তত জার আসলেন দুগাদ -৮শাতার |] 

৬গ। ন বখন মাত কষ্ট বলিলেন) «ধন হাহা তিনি দুমন্ হও আাছ্চন্বাত 

হিতে ৮, তর শিআানা িনেন গা হদিশ মলাল 5 লযাই, শিব আয 

শনস ৮ 11নক সম জহর নার্ই। [গা বমর্দো দা নিয়।হে | শীল 

21টি হাদসাত। তন শী ও আও আন হঠারিনমে 7 বতিতে 

হুইখে। মান আপন) ভান গীণণ যুদ্ধ ভাঁলিন] বাভিলেন, পঝছহের নি 

হত সংষ্প ছীদনবে বলান্কত বন্ড 70৮1 ফবিতেছ ভিনি দন্ত 

সস ।লঠিপাশ বিচ শাসনের হাস] তির আনলে ভশ্ণন 

তাড।ব পপর ভজন আশ্রমের অব্েহ ববিয়া পিসাহেন।। মনকে "সই 

স্ত্ত বাগঞ্চলিকে হঠগ্রহ। টিবশ5 বদিয়া ঠলিহে উহা সেছছলিকে 

নিজৰ হজে শাটাকতে ৬ইতে। এজগ্ত মাগ্ুবকে আটিআাম বাগ পবিয়। 

বাইভ ২০11 ইহাই শাঁনন-51 নেব সানা । 

খিনি এই সাপণাকে 'অবঠেত কর্তা, আলনলমম বিশ্রাম উপচেগ 

কবিতে ঢাভিবেন, তাহার গাণনে চাবিদিক হহতে সহশ্র বিছম্বনী আসিষা 

উপস্থিত হইবে | ধিনে দনে হভাব কর্ণশঞ্জি ঢাল হইয়া যাঈবে। ওই 

দুর্বলভাব 'অবপ্রন্তাধী ফল হহবে াব-নিউবতা। ৬খন এই স"সাবে শিজেব 

জীবনকে বাঁচাইয়া বাখিবাব ভন তাকে পবেঞ যুখেন দূকে চাহিয়! থাকিতে 

ভইবে। যিনি শবেব 1দকে ১হিয়। থাকেন, খ্বভ।বতঃই তাহার জীলনে 

নানাবিধ নৈর।শ্ব দেখ। দেয। কারণ এ সংসাবে সকলকেই বিশ্রাম কর্তব্য 
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করিয়। ধাইতে হয়। নিজের ইই-সিষি জন্ঠই সকলে সবন্ষণ ব্যাপৃত রহিয়াছে? 
পরের মুখে দিকে চাহিবার অবসর কোথায়? কাজেই, অন্তকম্পাভীবী 
অল অবর্মণ্য ব্যক্তিকে পদে পদে বিড়ম্বনা সহিতে হয়। তাঁহাব জীবন 

দুঃখময় ও দুর্বহ হুইয়। উঠে। এ 
কিন্তু এই পর-নির্ভবতাব প্রবৃত্তি মাহুষের হদয় হইতে কিরূপে দুব হইতে 

পাবে? মানুষ নিজেকে অতিমাঞ্জ দুর্বল ও অসমর্থ বিবেচনা করিয়াই পরাঁধলম্বী, 

পরগলগ্রহ হয়। প্রত্যেক মানুষেব নিজেব মধ্যেই ষে বিপুল শক্তি নিহিত 

রঞিয়াছে, তাহার সন্ধানটি পাইলে, এই ছূর্দলত! দূর হইয়া! ঘায়। 
ভখন নিজেকে সপ্ত সিংহ বলিয়া মনে হয়। “সংহ সপ্ত থাকিলে 

শুগ তাহার মুখে নিজে গিয়। প্রবেশ করে না। উদ্যোগী পুকযকেই লক্ষ্মী 
বরণ করিয়া থাকেন”--এই বাক্যের তাৎ্পধ তখনই মান্ষ বুঝিতে পাবে। 

গ্রত্যেকটি কার্ধ সম্বন্ধে নিঙ্গের শক্তি কতটুকু, তাহ। সর্নগ্রথমেই মানুষের 

পরীক্ষা! কবিয়া দেখ! উচিত। নিজেব সাধ্যমত েষ্ট। করিবার পবও যদ্দি 

কার্ধটি নিতান্তই দুষ্ধব মনে ভয়, তথন বরং অন্কেব শরণাপন্ন হওয়া সাজে । 

কিন্তু নিজে চেষ্ট/ কবিঠে গেলেই, দেখা যায় যে, অধিকাংশ কার্যই মানে 

পক্ষে স্থুসাধা হইয়া যায়ঃ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আব পবের সাহায্যেব অপেক্ষ! 

করিতে হয় না। 

নিজেব উপর প্রত্যেক মাগ্ষেব নুগভীব শ্রদ্ধা থাকা উচিত। ইহাই 

চিত্ত-শক্তিব অর্বপ্রধান উপাদাঁন। “মামি অসহায়, আমি ক্ষুদ্র”-_এই প্রক'র 

ধারণ। মন্ুগ্বত্ব-লীভের অস্তবায়, ইহাতে চরিত্রের হীনতা প্রকাশ পায়। যাঁহাব 

আন্মশক্তির প্রতি আম্থ। নাই, তাছাব সাধুতার উপব বিশ্বাস করিতে কাহারও 
প্রবৃত্তি হয় না। 

অনেকে মনে কবেন যে, বন্ধু-বান্ধব প্রভৃতি সহায থাক একট। কল্যাণকর 

ব্যাপার। বাস্তবিক পক্ষে এই প্রকার সহায়ক থাকার জন্যই মানুষ প্ররুতপক্ষে 

আরও অসহায় হইয়! পড়ে--কর্মক্ষেত্রে হয়ত তাহারা সহজেই এমন অবস্থা! 

লাভ করে, যাহা অসহায় ব্যক্তির পক্ষে অত্যন্ত 'আয়াস-লভ্য। কিন্তু 

উপকরণ-বান্থল্য ব1! বাহিরের কোন একটি উন্নত অবস্থা মানব-জীবনের 

সর্বগ্রধান লক্গ্য-বস্ত নয়। ম্থখই ইহার শ্রেষ্ঠ লক্ষা। কিন্তু এই সুখ বস্তাট 
কোন উপকরণ ব। বাহ অবস্থার উপর নিতর করে না। ম্বাবলম্বন ও 



চরিজ ১৮৫ 

সাধনাই ইহার একমাত্র উৎস। মামুষ জীবনে যতটুকু সাধন! করিয়াছে,--& 
সাধনার সিদ্ধি তাহাকে সেই পরিমাণে তৃথ্ধি প্রদান করিয়া থাকে । কোন 
সহায়ক তাহাকে কর্মপথে সাহাধ্য করিয়া থাকিলে, এ তৃপ্তি সম্পূর্ণভাবে লাভ 

কবা যায় না। জীবনেব যুদ্ধে কোন ফাফ্চি চলে ন।। আঁমাঁদের মনই তাহার 
প্রধান সেনাপতি । কে কতটুকু রুততিত্ব প্রদর্শন কবিয়াছে, তাহ মনের কাছে 

অগোচর থাকে না। অন্য-নিরপেক্ষ সাধনার মধো যে একটা তৃণ্চি ও মাধুর্য 

আছে, এ সংসারে তাহার তুলন। হয় না। 

অতি ক্ষুদ্র অবস্থা হইতে স্বাবলম্বনেব &ণে সংসাবে উন্নতি লাভ কবিয়াছেন, 
এমন মান্তষের অভাব নাই। প্রাতঃম্মবণীয় পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিগ্যাসগর, 
রামদুলাল সরকাঁব, শ্যামাচবণ সাকার গ্ভূতি ক্ষণজন্ম। পুরুষগণ অতি হীন 

অবস্থা! হইতে প্রধানত্ঃ স্বাখলদ্বন €ণেই উত্তব জীবনে দেশ-গ্রথিত হইয়াছিলেন। 

তাহাদের জীবন পুকষাঁকাবেব উজ্জল [ষ্টান্ত। ভাগ্য ও পাবিপাশ্বিক অবস্থার 

উপব নিঙর কবিয়। 'অলদ ভাবে বঙ্সিয়। থাকিলে, ত্তাচাঁধ কখনই জী'বনধুদ্ধে 

জধী হইতে পাবিতেন না। 

চরিত্র 

[ কলিকাতা খিশ্বধিষ্ঠালয় ১৯১২) 

[চরিত্র কাহাকে বলে- চরিত্র-গঠন কিবপে হইয। থাকে-_পারিপাশ্বিক প্রভাব ও বাক্তিগত 

সাধনা- চরিত্র-গঠনের সহাষ কি কি? আন্তিক্য-বুদ্ধি, আস্মমন্্রম-বোধ ও সৌনদষ-বোধ-_-চরিতের 

প্রভাবস্্উপসংহার। ] 

চাঁবিদিকেব সমতল ক্ষেত্রের মাঝখানে যখন পর্বত মাথা উচু করিয়া থাকে, 
তখন তাহার মধ্যে একটা তেজ থাকে, একট অন্তঃসারময় কাঠিন্য থাকে বু 
প্রাণীর আশ্রয়স্থান হওয়াঁব একটা উদ্দারত। ও গবিম। থাকে, ব্ুদুব হুইতে 
বু লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার একটা শক্তি থাকে। মানুষের 
চবির অমনই একটা জিনিস,--যাহ! মমাজের একট| আদর্শ গুণ, অথচ খুব 



১৮৬ বঙ্গভারতী 

সম লোকেরই মধ্যে ইহা আছে বলিয়। বহুলোকের দৃষ্টস্বানীয় হয়। 

ইছাব ্বাভাবিক তেজ, সংযম ও হ্থৈর্য ব্থ লোকের অব্লম্থন ও আশ্রয়স্থল 

হুইয়! থাকে । 

এই চবিত্র কি ও কেমন কবিযা উহ| গঠিত হয? জত্যক্কে জীবনে 

গ্রতিিত করিবার অটুট সঙ্গন্লই চব্ত্রি। চবি্রবান্ ব্যক্তি সচগ্র বিদ্র-বাধার 
সন্ুথেও সত্য পথ হইতে বিচলিত হন না, ইহাই তাহাদের জীবনের ব্রত 

ও সাধন] । এই সাঁধনাব পণ পণ্টকময ; এজন চব্জ্ধিবভ। তেজব্িভাঁব 

গরিচায়ক | নিচে শদযষেল মো ঢখিত্রধলেব পুবস্কাব বহিযাঁছে। চবিত্রবান্ 

ব্যক্তি আব কোথাও তঠাব সধশাখ ভশ্ব পুণস্বাব ৭ প্রশংসা প্রততাশা 

বাখেন না। সহ ভাঙার জীণনে 'একমাঁত্ অবলম্বন,-লোক%খংলাব 

আবর্ষশ ও লোনা ভয় হাথ সাধনার স৯য়ন"। অনেকে লোক্প্রশংসাব 

প্রনেতিনে ৰা লোকনিন্দাব ৬য়ে নেক দহকনৰ 'অন্গ্কান কণিয়। থাকেন, 

কিছু গ্রর্ধীত €টিনখান কের | গতর হামার আশা হ যাঙাশেসেন 

একম12 ফালা মন । ৯ দুম ১ পিচ উভাক অহা) পোকশন্ন। ও 

লোকগ্রশণ্স। উাহাল দ্য ম্পশ 7 বেশিহাতিঠে ভিনি বিশশি্ বা উ্নমিত 

হুয়া উদেন ৭11 

তির এই ১নিবাশঠনেণ কোন ঠলিদিত প্রণালী থাকিঠে গারে না। 

ন্ট] সন $। জন্সণত । নেবে হল্স উঠতে তারা ঢাপিঞিিক নাগ 

আধকারী হন, বি্ব আঅদিকান, তেই বিতর মতযশকিব আত । আসব 

নিজে সান, ও শিচিন জাশাযো তত মহছ খুতেক অধিবাধা হইয়া খকে। 

পাবিপাশ্বিক "বস! চত্ভ্রগঠনের পায়] বিয়া খাবে! জস্মাবতি বদি 

আমরা! চাবিদিকেই ম ভাস্পপেণ নুষ্টা্ত দেখিতে থাকি, যদি অযম ও নিষ্ঠার 
সহিত আমাদের এনটা মাল্ম গবিচয়েব সুযোগ সণ্থটিত ভয়, ভবে চবিভ্রগঠনেহ 

প্রতি শামব! স্বভ।বতঃহ একট 'আবষণ অগভব কবি। অসণ্যম ও অসঠ্যেব 

গ্রতি সহজেই আমাদের দৃণ। দম্মে। 'আব বদি জল্জাবখি 'আমাদেন চাবিজিকে 

কেবল দুণলতা, "সংযম 'ও মিথ্য!ঢবণেশ দৃষ্টান্ধ দেখিতে অশান্ত হই সবে এ 

সকলেব প্রতি 'আমংদেব 'আব তেমন দ্বণ! থাকে না। এগুলি যে অত্যন্ত 

গহিত, এই গ্রকাবের ধাবণ। মনেব মধো জন্মিতে পাবে না। কিন্কু এই 

পারিপাস্থিক প্রভাবকে অতিক্রম করিয়াও মান্য অসামান্য চরিতরপক্তিতে 



চরিত্র ১৮৭ 

বলীযান্ হইয়াছেন, এরপ দৃষটীন্তও সংসাবে বিবল নছে। যিনি শিক্ষাঙণে কোনও 
ক্রমে সত্যেব মঞ্ফরী। উপলব্ধি করিয়াছেন, সুমংয নিষ্ঠার ওঁজ্জল্য ধাহ।ব কল্পনাকে 

একবার উদ্ভাসিত কবিযাছে, তিনি৭ স্বচ্ছন্দে সত্য-পথেব পথিক হইতে পাঁবেন। 

তাঁহাঁব জসত্ত নিষ্ঠ। পাঁবিপাশ্থিক গুতিকুল প্রভাবকে সবিক্রমে অতিক্রম কবি! 

সত্যেব সাধনায় ব্রতী হয়া থাকেন । 

সত্যে পাঁধন1 সহজ নয়। এই পথে বখ্কেটি সায় অ!ংছ। আস্তিকা-বুদ্ধি 

আত্মসন্ত্রম*বোধ ও সৌন্দব-বে'ধ তন্মধ্যে গ্রধান | ঈগ্ববে দিশ্বাসের নামই এক 
কাধ 'আন্তিক্য-বুদ্ধি। এই জগত একজন সবধ(িমন বিচবধিকেথ নিষনীখানে 

পণিগালিঠ €ইতেছে খা! সকলে দেখে না, তাহা তাহাব দু্রিছে অডাইযা যায 

ন), য'হাব মহাত্মা এন'জবে কেহ 'দাখল না, সেই পব্ম-কাকণিকেব ল্য 

হাব পুবন্থার পট্চি ও বহিযাদ্ে৮-এহ প্রকীণ ১'দ। মানবের "বিন গঈনে দিনে 

সংয়তা করিয়। থাকে | ম্বরশা এ ।ক্ম লেদ জলা থিনি সদাই কাছে পাচ্ছে 

সত কিয়া পাকেন, তাভা? আহ কানে 0১ শা তন্পাহ আাতাধিক। 

এও আত আন ১ 1ৰদ তি [শে গহত।উ হইত। ডক হাব 

নিতেকে যু মন্ডল ইতর, শি য অনহয়ফহাতদি শাঠাব বান হা চে, 

তাহারা 5155 ৫ আমৃহ কারে দপ্ু হইয়া আশন্াসখকে কণা 2 কটিতে 

চাতে লা | আগ্ঘণনান সের জদখে এমন একটা তেভাত। 5 সাপু কাটব সাব 

খত বাহ, 82101 মাস নল।বিব ও লে হান নতি সঙ্োণ পথ 

পন] কবে ন!। খাঙাণ নিতের সপ্ত (শ্ডপখ শহথ্ এঠাণ নাই, মে মহজেই 

প্রণো চনের নধে আ মুণনপাশ কবে বঙ্ানত কাবা পি হাব করণে ভাঙার 

মনে বিশেন বান গ্রুখল নিষেক ইশান্ত £৭না। 

কিছু সোন্দর্-বোধ্হ বোধ হয় ১বিএ-গঠনেব দ+্রে্ সভা । বিনি 

স্বতাবতঃ হ্থনণ পদার্থ গুলিকে ৪'লবা সেন» অস্পন্ববেব গতি চাহাব একটা মহ 

বিতৃষ্াব উদয় হহধ|। থাকে । যা কুৎসিত, তীহাঠে তিনি কিছুনাত 

সামঞ্জল ও হন্দ দেখিতে পান ন!। লেগ সণ কুহসিহাগনিসে মধো যে 

কিছুমাত্র ম্থ ও আ্বিধ। থািতে গাবে, এই প্রধাব প্রলোভন তাভ।ব মনে 

কিছুতেই উদ্দিভ হয় না। হৃত।াং সৌন্দর্য বোধই চবিত্র-গঠনের সারে সহাষক । 
সৌন্দর্ধ-পথেব পবিক বিন।-আয়াসে, একা স্বাচ্ছন্দোৰ সহিত সতের সাধন! 

করিয়। থাকেন । স'্য্দ ও ধুচব্রত কথাগুলিব মধ্যে যে একটা কঠোরভাব 



চুল বঙ্গভাঁরতী 

ইজিত লুকান বহিয়াছে, সুন্দবের উপাসক নিঞ্জের সাধনায় সেউ গ্রকার কঠোরতা 

অবলম্বনের কোন প্রয়োজনই বোধ করেন না। তী'ছার সুঙ্গাঞজিত ভদ্র রুচি 

আপনা হইতেই তীহা'কে প্রকৃষ্ট পথটিতে চালাইয়া যায়। 
চরিত্রের একট! গ্রভাব সমাজের সকলেই অনুভব করে। চরিত্রবান লোক 

অসাধাবণ ব্যক্তিত্ব-শক্তিতে বলীয়ান্ হইয। থাকেন। চরিত্র বিশুদ্ধ না হইলে 

জনগণের নেতৃত্ব কবা যাঁষ না। চধিত্রবান্ ব্যক্তি সকলেবই শ্রদ্ধ। ও সমাদব 

লাভ কবিয়! থাকেন। মানুষের চিত্তেব উপব চিত্র এমন একটা! প্রবল শক্তি 

বিস্তার কবে, যাহা সহঙ্গে দুব কব! সম্ভব হয় | জগতে যে সমস্ত শ্রেষ্ঠ 

ব্যক্তি জনসমাঁজেব চিত্ত জয় কবিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের অধিকাংশই 
অগামান্ত চবিব্র-শক্তিতে বলবান ছিলেন । শিগ্যা, বুদ্ধি ও প্রতিভ। নোকসমাজে 

যথেষ্ট প্রতিপতি লাভ কবিয়া থাকে, সন্দেহ নাই । কিন্তু চবিতে শক্তি 

সবাপেক্ষা প্রবল । ইভাব মধ্যে এমন একটা তেজন্বিতা থাকে যহাব সমক্ষে 

সকলেই মন্ত্রবর্ণীভূত সর্পেব মায় মস্তক অবনত কবে। 'এই চবিত্রেব মধ্যে এমন 

একটা! স্্ধ্য ও সান্না থাকে, তাছাঁব 'আশ্রযে অনাহৃতভাবে শত সহ লোক 

আসিয়! দাডায় _-চবিত্রবান্ লোকেব উপব নির্ভব কিয়! মানুষ যেন একট স্বন্তি 

ও নিরাপত্ত! খেধ কবিয়া থাকে । 

যাহাব চবি ন।ই--তাহাব কিছুই নাই। যাহার চবিত্র আছে তাহার 

সকলই আছে। চবিত্রবান্ ব্যক্তির কাছে দাবিদ্র্যও 'অপূর্ব মহিমায় মণ্ডিত 

হইয়! উঠে, সরলতায় তাহার মধ্যে অপরূপ সমাবোছেব মত প্রতীষমান হয়, 

--উ্াহাব শান্ত শুভ্র জীবন লোক-চক্ষুতে চিরদিন অলৌকিক শোঁভায় উজ্জল 

হইয়। থাকে। 



অধ্যবসায় 
[ হুচন|--মধ্যবসায়ের ফল--দৃষ্টান্ত-উপদংহার | ] 

সত্যকাব মনুস্তত্ব অর্জন করিতে হইলেই মান্যকে আলম্ত ও ওদান্ত পরিহার 

করিতে হইবে। একবাব কোন কার্য করিতে গিয়! ব্যথকাম হইলেই দুর্বল 
মানুষ অনেক সময় দৈবেব উপর নির্ভর কবিয়া অলস নিশ্েষ্ট জীবন যাপন 

কবে। এই শ্রেণীর মানুষ নিতান্ত ছুর্তাগ্য সন্দেহ নাই। ভাল কাক করিতে 

গেলেই তাহাতে বিদ্বু আসে, ইহ! গ্রক্কতিব নিয়ম। ইহাতে হতাশ ন] হইয়। 
কোন একটি কার্য করিবাব উদ্দেগ্ঠে পুনঃ পুনঃ চেষ্টা কবাই “অধ্যবসায়? । 

দৈব প্রতি বিশ্বাসবান্ ব্যক্তিবাও অধ্যবসায সম্পঞ্ণ হইতে পাবেন। কাবণ, 

দেবঙ1 আমাদের মধ্যে বিপুল কমশক্তি ও বিখিধ সদভি দিয়া জগতে 

পাঠাইগ়াছেন) তাঁহাদেব বিক'ণ ও অন্রন্লন কথাই মানতষেব জাধনেব সর্বশ্রেষ্ঠ 

কর্তবা। এই জীখনেব পথ কুম্ুমান্তীর্ণ নয়,-ববং কণ্টকময়। এই পথে 

অনেক বিগ পদদলিত কবিতে হইবে। আত্মশক্তিতে 'অবিচলিত্ত বিশ্বাসই 
অ|মাদেব জীবনেব সুতুর্গন পথেব 'একমাহ সন্থল। সুদৃঢ় 'আধ্যবসায় না হইলে 

আঁমব! তীবণেব যুদ্ধে পবজিত হহব। এপথে খিশ্ুমাত আলম্ত বাওদাস্তের 

অবকাশ নাই। 

“মাগষ যাহ। করিয়াছে, মানুষ তা! করিতে পাবিবেইশআামাদেন বিখেক 

এই ইঙ্গিত করিতেছে । এই ইর্সিহই 'মামাদিণকে কর্তন সনিদিষ্ট পথে 
স্থপরিচালিত করিবে । সাধনাই মান্তষেব জীবনের সার্থকতা,--কামা ফল 

পাওয়। গেল কি না, তাহাই একমাত্র লক্ষ্যবস্ত ন়। অল উদাধীনের মত 

নিশ্চেট হষ্টয়া বসিগ। থাকিলে 'আমাদেব জীবনে সম্পূর্ণতা সাধিত হইতে পারে 

না,_ভগবানের দেওয়। কমশাক্ত ও স্দন্তি্লি আমাদের মধো অবিকশিত 

থাকিয়া যায়। 

শেষ্ঠ ব্যক্তিগণেব জীবদা 'মনরধলন" ক্বিলেই 'আধ্যবমায়েন উদ্জল দৃষ্টা 

অনেক মিলিবে। বিখ্যাত টৈয়াকবণ ধোপদেব বাল্যে অঙ্জি নিবোধ ও 

মেধাহীন হিলেন। ছার ম্বভখ!কগীনতায় বিরক্ত হহ্ষ। অধ্যাপক তাহাকে 
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চতুপ্পাঠী হইতে তাভাইয়! দেন। বোপদেব ইহাতে মনেব দুঃখে ঘর ছাড়িয়া 
চলিয়! বান। পথিমধ্যে এক পুক্ষবিণীব শিলাময় ঘাটে মুষ্সয় কুস্তেব ঘর্ষণে গর্ত 

খনিত হইয়াছে দেখিয়! তাহাব চৈতন্য হয়। তিশি অধ্যবপায়ের গুণ বুঝিতে 

পাবেন। পুনঃ পুনঃ চেষ্টাব ফলে মান্গুষেব মেধাশক্তিও যে তীক্ষত৷ লাভ কবিতে 
পারে,-ইহ। বুঝিতে পাবিয়। তিনি গৃহে ফিরিয়া আসেন। তাবপন পুনবায় 

তিনি পাঠ্য বিষয়ে অভিনিবিষ্ট হন ও অচিবকাল মধ্যে বিখ্যাত পণ্ডিতরূপে 

প্রসিদ্ধি লাভ কবেন। ইংলপ্রেব প্রাক্তন মন্ত্রী ডিস্বেলী একজন বিখ্যাত বাগ্ী 

ছিলেন। ক্িস্ক কথিত আছে, হাউন্ অফ, কমন্স্ ( [19539 ০1 (1000190118 )- 

এব সভায় তিনি যখন প্রথম ৭%5| করিতে উঠেন। তখন আোতৃখগ উাহাব 

পড় «ব অক্ষণন্ধায় বিণক্রি হন ও হাঙাকে উপভাষ ববেন। তাবীন মহাত্মা 

ডিনবেলী বিপুল অধ্যনসায় সহঙাঁবে এাংপিধ বাঁগ-ধৈদগ্ধা জামত্ত কবিলেন ঘষে, 

তাহার বক্তত। সমগ্র হ'লগুনাসীৰ নিকট একটি পব্ম আবষণের ধক ভঈযা 

উঠিল। ন্তবকালে হশ দে প্রধান-মহাব পদ ঞাপ হস্লেন, হাঁহাও ভাগাথ 

এই 'অসাধাবদ খাগ্সিতাব এলস্ব হন ॥ '্রাতস্থাষ পপ্তিত ঈশ্বরচন্দ্র বিশাঁদাগব 

মং1শ7ও অপ্যবপায়েশ প্রাতিতিনকপ 1 ঠাস তি ভন অনস্থা ভইতে 

জধ্যণসাধ গুণেহ দেখ-ণণে ১) মশাপুণন হলে পািখাঙিলেন | কি অধ্যয়ন, 

সময়ে, কি কমলে কি অনাভত্গশঙ্থাবেও তিনি যখন ফে কার্ষে প্রবু 

হাছন, তত্ত।ঠেহ অসাপাবশ ছধাণ্সদেন পরিশ্য 'দগাছেন। সংঠিভ্য গুক 

শখিম১গ্রও বালাগারবনে শিদ্পাশন্দার কালে অনেক বদ্ধ অভিরুম কবিষা 

ছিলেন। মাহকেল মবুদ্দন খাঙ্গাশা সাহিছো আঅঙনলনণ করিভে যা 

অনেক খাপাশান্ব অশিক্রন বািযাহিলেন। মহামহছোাপ্যায কবিবাজ 

দ্বাবকানাথ খিা।তুষণ মগাশ॥ও পাণ্যকাপ হইতে পবিণত বয়স পর্যন্ত 

বশিধ ছুনছিঞমা বিদ্বেব সন্গুগীন হভষাহিলেন। কিন্তু উগাবা এনোকেই 

অসামান্থা 'অধাবসাধী ছিলেন বলিযাই উত্ুন্কাঁলে দেশ-বিশ্রুতি হংতে 

পারিয়াহিলেন। 

বর্তধ্য-বমে একনি দুদনথাহ অধ্যবসাঁয়ের মুল উপাদান। অধাবসাষ 

মাষেব পৌক্ষ ও বানকেব পাঁধয় দেয়। যাদের চিত ছুবল, তাহাবা 

অপাবসায়ী হতে পাবে শা ইচ্া] একপ্রকাঁব ভপশ্তাব ভ্কায়। এই মহতী 

তপন্তা 'জাপনাধ শক্তিতে 'অনুষ্টকে আয়ত্ত করিয়। থকে। প্রতোক মানবই 
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অধ্যবসাঁয়ের গুণে জীবনে সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন, কাঁবণ দৈববল অধ্যবসায়ী 

ব্যক্তির সহায় হইয়! থাকে । “0০৫ 110]]8 101086 110 1161]) 1110186108৮ 

এই সুপরিচিত ইংরাজী প্রবচনটিব ইহাই মর্সার্থ। 

৫" সয় শেরয় 

এই অংসাণ বর্ষখল।। কমকাবের ক।।খান। যেমন লৌইকে পুনঃ পুনঃ 
উত্তপ্ত করিয়া গুকভ/র 512 দি খাবং ণ আঘাত কাঁবয। উহাকে জুট এবং 

অশ্ীষ্ট অতি প্রদান ববাহয১সসাবে।াব মা 9িতহ | তঙাবে সসাক্ে 

বিটি দাত তিনের সম্মখীপ ৯হতঠে হয়| আঘাতে আখাতে তাকে শত 
হতে ৬গ। জার বগি দাবণ।াখিৰে ? হচরে ভাহ।ব এনলিক শিবশিশয়ের 
অনেব পাব হন হই | খকে | এতবি। গান ঠপাহাহ দ। হলে সনাবের পথে 

0োহ অগ্রমা1হহহে পাবে ন|। খাতিগাবিবে 251 ৫নবয় »ণঘাতে টিকয়। থাপিতে 

(০১ তাছা এতি। | শে বটি যায় 

ন।। শাক ব্যারছে হু গংতিক। 2165 এমন মান শাঙাদে শাহ পিলেও 

অত্ান্তি5ন না । একটি সক্ৃত এখন আদব দাাথ মনিব এই 

সব খ্যাধিনে ভুণিধা ভুগিনী শিখিতে হম, হক্মন কণেয়া শাগেন হাত হহতে 

অধ্যাহতি লাভ কব! যায। অকি ভেজনের ধলে উদ্বেশ গাও গহয়। থাকে এই 

কথ| কে ভনে? যেবা০ আহি ভোঠনেধ দলে উদবেব পায় ভুগিয়াডে। 

সেই পধু ইহ1গনে। এই তিক্ত আভা ফলেই ভ।বযাতে সে 'মাব কখনও 

আহ ভোগনেব লো” রা না। যখন ।দখ] খাইটোে যে কোমল দেহই 

বেগেখ আগার, দেহে গুহতাই খোগা এমণেৰ গুণাঁন কারণ, হখনহ মাধ 

চাহিবে শীকীবিক চচাব ঘাব| দেভকে জুট কবিছে। এইদপে বে।গমক্ষিব 

উপায় তাহাব পবিগ্জাত হইবে। শবীবেব সহনণাপতাঁই শ্বীবকে দাঘকাঁল 

বচাইফা বাখিবাখ শ্রেষ্ঠ উপা্য। শাবীদিক তব অর্থও এই মহনর্ীলতাৰ 
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অভ্যাস । অঙ্গ-গ্রত্ঙ্গকে ধীরে ধীরে নিয়মিত ভাঁবে ছোটখাটো! আঘাতের 

সন্মুধীন করার নাঘই শরীর-চর্চ| বা ব্যায়াম । 

শুধু শাবীবিক ব্যাপারে নহে,--মাচষের মানসিক ক্ষেত্রেও এইগ্রকার 
সহনশীলতার অভ্যাম কারবার গ্রচৃব অবকাশ আছে । মানুষ শৈশবে নিতাস্ত 

কোমল-প্রকৃতি থাকে । তাহার সুকুমার চিত্ত অভি অল্প পীড়ায়ই কাতর হয়। 

কিন্ত সংলাব অতি নিষ্ঠুব। কাহারও চিত নিতাস্ত কোমল ও স্পর্শকাতর বলিয়! 
সে ক্ষমা! করে না। জীবনযুদ্ধে প্রত্যেককে গ্রত্যক্ষ ভাবে অবতরণ কবিতে হুয়। 

মাছুষের মনও ধীরে ধীরে সহিতে শিখে । সংসাবের মানসিক পীড়। সাধারণতঃ 
দুই প্রঙ্কাবে হইয়া! থাকেঃ এক, প্রিয়েব (ব। প্রাথিত বস্তব ) অসঙ্গম, আব 

অপ্রিয়ের (অবাঞ্চিত বস্ত বা 'অবস্কাব) সঙ্গম | যাঁহ! চাই তাঁহ। পাই না, যাহা পাই 
তাহা চাই না। ইহাই মানসিক ক্লেশেব কাবণ। বাঞ্ছিত বস্ত বা অবস্থার 

অসভ্ভাব মামুবেব মনুকণ হইয়া থাকে । ছানেব। পৰীক্ষায় আশানুরূপ ফল 

লাভ ধ্বিতে পাবিলেন নাঃ ব্যবসাধা প্রঠীন্িত উচ্চদবেব বাজারটিব সুযোগ 

গ্রহণ কা+তে পাবিলেন না, কেহ হয় ত আশা ববিয়।ছেন নি'সম্তান নিকট- 

আ.ত্মায়েব প্রচুব ধন-সম্পতধব উদ্ভবাধিকাবী হইবেন, এমন সময়ে বৃদ্ধবগসেই এ 

আত্মীয়েব একটি পু্সন্গান জম্মগ্রহণ করবিল»--এই প্রকার, এবং ইভ অপেক্ষ। 

আরও কত গুকতর আশা-ভঙ্গেব আঘাত মানুষে জীবনে সহিতে হয। 'াখার 

অবাঞ্চি5 অবস্থাব অশ্যাগমও মানুষে জীবনে কতই হ্ইতেছে। কাহাবও বা 

কর্মন্মেত্রে অতি অগ্রীতিকখ একটি মাঁনব হইলেন, কেহ বা মনেৰ মত আত্মীয় 

লাভ কবিতে পাঁবিলেন ন1, ইহাাদি মনবই কতই মাতষেব বহিয়াছে। 

এই প্রকার ছুঃখে যখন মান্টবের জীবন স্বভাবতঃই জর্জবিতঃ তখন গ্রিটি 

ছুঃথেই মানুষ যদ্দি অভিভূত ও অবসন্গ হুইয়] গড়ে, ভবে তাহাব জীবনই ধ্যর্থ 
হয়। ছুঃখেব প্রভাবে মান্তৰ অনেক সময়ে মুক্তামুখে পতিত হয়। কিন্তু এই 

গ্রকাব অবসাদ ও মৃত্যুব মধ্যে কোনই গৌরব নাই। মানুষকে বাচিয়। থাকিতে 
হইবে, সমস্ত কঠোরতাব মধ, নিপীঙনের মধ্যে তাহাকে দৃঢ়ভাবে দীভাইয়। 

থাকিতে হইবে । এই ভন ধীবে ধাবে তাহাৰ মনকে সহিষুঃ ক বিষ্া। তুলিতে হইবে। 
মনে রাখতে হইবে,-এই সংসার অসংখ্য লোকেব বাসস্থান। এই অসংখ্য 

ভোঁকের কচি ও প্রবৃত্ত +খনই একপ্রকাব হইতে পাবে না। পৃথিবার 

্বংঘটন। প্রবাহই ষে একটিমাত্র লেকেব কচির অগ্ুলারী হইবে, ইহা কখনই, 
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আশা করা যায় না। এই প্রকার ভাবন! আরাঁদ্দের মনকে পবমত-সহিকু 
(1019157) করিয়। তুলে । বিভিন্ন কচি ও স্বার্থের সংঘাতে মানুষেব ব্যক্তিগত 

ইচ্ছ! পদে পদে ব্যাহত হইলেও, তাহ! অন্বাভাবিক নয় | ইহাতে মনে কবিবাব 

কাবণ নাই যে বিশেষ কবিয়া আমাবই দুনদৃষ্ট,_'আমাব উপর ভগবানের 

আক্রোশ আছে বা আঁমাঁব উপর শনিব দুষ্টি পভিয়াছে । উদ্দাৰ সভিধুতাঁর ফলে 

আমব! সকল ছুঃথ সহিং|ব শক্তি লাভ কবি পাবি । ধীবে ধীণা ছুঃখকে জয় 

করিবাব, প্রাথিতকে অর্জন করিণ'ব শক্তি আমন। ল'ভ কবিতে পাবি। 

জীবন-যুদ্ধে টিকিখ থাকিতে হইলে, মানষকে সর্বদাই সভর্ক হইতে হইনে। 

প্রকতিব বিধান 'অতি বিচির ॥। মানভষ স্দীর্ঘ কালের সভ্যতার সাধনায় ও 

প্রকৃতিকে সম্পূর্ণরূপে চিনিত্ পাবে নাই-ভাহাব কযেকটি শত্তি, সম্পার্কে সে 

অমপ্পূর্ণ পবিস্ধ দাত্র না বশ্য়াতে। মাতনকে আব? সাঁধনাণ দ্বাণা প্রক্লীতিব 

অগ্চগলন বনি হবে । রান বিচি শকিকে চিনি সকল শক্জিহ 

সাঠাতে আমান সাঁ'নাব গাঞচকন্য খপিতহে পাবে এমন আবার কটি করিতে 

ভইখে। 

মলে জিতে হত শণল সে এশা নভে 1115011180৮ 

1১১৫011৩৯৫০, সনাতন] দিচাই জা শনেস পরিশাশকে শুথমন কাপুতে 

ভ৮সে। ছু খেক খণ্ট। বঙ্গে সখের তি ণটি পুটযা থকে) হাখেক পদ 

প্রাহবল কঠোব মুঠি দাখলেহ চাঁলবে শা! আহাৰ আঅন্নিহিহ নন্দ কও 

চিশিতে ভই প। শিদ্ুপসঙ্থল কটাবমফ সা পাথ মানে এই ওয়াহাব 

বো এবঢা বীবদ আচে এই বালা ওক ীনলে মাতার সকল শ্ঃবেল এ!নি 

দৃখ হয় যায, সংগ্রামে। সমস্য হর হচিঙ্ি [সিঞ্িল ভাবল পদেলত বে ম্ডিত 

হইমা 'নপূন গৌব? লাভ কবে) হহ আগাতনিকুবতীব 'জগ্ুবপ্খ পবষ 

কাক্ণিক পন্মেশ্ববেপ 'অপাধ মঙ্গলোদ্। প্রচ্ছন্ন বঠ্যা্ছে ॥ করেন বন কানে 

আচ্ছন্ন ভষ্াহ[বিণী গলকাশন্বাব কুলু-ব লু-দ্বনি কান শাতিলেই হন) মাষ। 

বিদ্ব-বিপংদন সহি যুধ্যনন মানলে ঘমন্কু শ্র'গ ললাবেশেই এন 

সমীবণ শ্রখাবহ হ্যা গাকে। ভাছাময় অলম জাণন শ্রথের নস শ্রমের 

পরই বিআমের সার্থকতা । শ্রম ৪ সগ্বামের ভিন গণ শতবের 

বিজয়পভাকা প্রোছি হ হয়| 

১৩ 



জ্ঞানই শক্তি 
[সংকেশ জ্ঞান কি1-চরিত্র সন্ধে জান- তাহার উপকাগ্িহ। বাহ' প্রকৃতি সম্ঘধে 

জ্ঞান ও তাতাস উশাখোগিই1- শারীরিক শক্তির সহিত জ্ঞানের শক্তির ভুলন।-উপসংহাৰ | ] 

স'দাবে ঝচিয়। থাকিতে হইলেই গ্রতি পদে ধক্তিব এয়োজন। 

শক্তিহীনের ভীখনই বৃথা, ঝচিয়া। থাকিলে সে জীখনুত অবস্থায় থাকে, 

স্শবিলেই পে বাচিয়া মা। জ্ঞাশীবা বলেন, এ সংদারে জ্ঞানের ল্য 

শর্ত লাই। এহ জ্ঞান কাভাকচে বশি/ প্রকৃতির শিয়ম-বম্পবা ও 

মাঁনব-চিণেব ভাবন-গঞ্ধতি অন্থপ্ধে সম্যন্ জনই প্রকৃত জ্ঞান বলিয়। আমব 

মনে কবি। যে অখস্য গু ও 'আঅবিচ্ছেঘ নিয়ম-শৃগাব আঞসাবী হইয়া 

গ্রকৃতিব কাধ।শ্পব। স'্ঘটিত হরফ! থাকে, ভাহাও যেমন একটি জ্তখা 

বন্ধ, মান্ধ-ননেব ]ু.ও-নিধম্ মনি এবটি জাতব্য বিসিয। কি করিয়া 

মানব-মনে বিশ ভাবেক উদয় হয এব” ফেঁনউ বা হয সে সদন বিষয়ে 

আমাধেদ জন লীড খবিঠে হয়| এক কপ ভখন লা করিতে হইলে 

আমা।1% গধ।গশবজ্ঞান এবং মানসিক ও নৈঠিক বিজ্ঞান সমুহ সখাক্রূগে 

অধ্যয়ন করিতে হইবে । এই জ্ঞানেব শহ্বণ লইখ। যদ "আম কার্ধকেতে 

প্রবেশ কাপ) ওবে সমলঙ। শিশ্চষই 'আমাদেখ করা হঃবে॥ আমবা নিশ্চয়ই 

জগজ্জনে? সম্মান ও ল্রী।ঠ লাভ কবি এব* নিঙ্গে, পরিধারের, সনাজেব ও 

দেখে কলাপ-সাধনে সমথ হইব | এমন কি সমগ্র পথথিখীও আঁমাদেব ঘাঝ। 

উপকৃত হইতে পাবিবে। 

সংসাঁঞ্জে উ্নতি লাভ ববিতে হইলে গ্রত্যেকেবই আম্মচেতনা খাঁকা 

অত্যন্ত গ্র,য়ভণ | আমবা যদি আমাদেব পিেদেব ছু্লতা ও ক্রটি-ঝ্চিত 

সম্বন্ধে লেহন গাকি তবে এগুলি দূৰ করিবাব ভগ ও আমাদে” মনে 
অন্তক্ষণ এক] হচ্ছা জাগি] থাকে বধ আমাদের বিপদ্চেন] বা খিবেক 

পর্নন। সঢেতন থ।0, ভবে ম'শাপের ঘাহ গ্রতিঘাতের মধ্যে 'আমব। সহজে 

চিভ-দৌধলোর থা আতিঠৃত ঠহ শা। নিজেদেও সঙ্চঙ্জে হা স্ুসচেতন থাকার 

এহ সাথ বন্ধ অপবেণ সপ্ধধে সম্যক অভিজ্ঞতা থাকিলেও খে আমাদের 
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কতখানি সুবিধা হইতে পাবে তাঞাও ভাবিবার বিষয়। ইহাতে মানুষের চিত 
জয় করা সহজ হয়। জনসংঘেব উপর নেত্ত্ব কবিতে হইলে, নিজেব 
অভিমত অন্সাবে অপব মান্ষকে পবিচালিত করিতে হইলে, লো কচরিত্র 

সগ্বন্ধে গভীর জ্ঞান ন। থাকিলে চলিবে কেন? জনমংঘেব প্রবণতা, বিভিন্ন 

মান্ষেব ট্তেব গঠি, তাহাদের কটি, তাভাদেব দোল ও তাহাদেব গুণগুলির 

সম্বন্ধে যথেষ্টে অভিজ্ঞ ৪1 না থাকিলে মান্ষ শিছুতেই তাহাদে” ল্রীতি ও শ্রদ্ধা 

আকর্ষণ করিতে পাবে না। যে সমস্ত ইাতগ।প-প্রসিদ্ধ বাঁঞজনৈতিকগণ এক 
একটি সব্প্রদায় গঠন কবিয়া অশণ্য মানবেব উপর নেতৃত্ব করিয়াছেন, তাহাব। 

জনন"খের দুর্বলতা বোখাষ, তাহা ধুধ ভাল কখিয়।ই জানিতে পাবিয়।ছিলেন। 

সেই ছুবন স্ানটিতে আঘাত চবিতে পাবিলেই তাঠাপ। সঠজে অননত 

ভহ্য়) *ছে।  তাভ। ছাড। সুজিভর্ব প্রয়োগের গাব। অপবের মনস্ুষ্টি বিপান 

কান্তে *1 প।বিশোও তিশিছট বচন-ভগ] ছারা তাহাদের আনয়-বুশ্ডিকে উন্লেজিত 

করিতে না পাপিলে,-কখনহ খ€ স'থাক টিখেব উপখ প্রভাব পিষ্ঞাব কব! 

যাখ না। গেহ ভগ এক উন্লাভ লাঙের শর্গে লাকচবিএজ্ান একেবারে 

অআপবিহায। 

[কন্চ হহাহ সানয়। "আখুনিক সভ্যতাব পাঁগ্রধান অন্পাঁত? প্রকৃতিকে 

6য় +রাহ-নণ্য লাহাব সর্বশ্রেষ্ঠ গয। প্রঞ্ঠিব গোপন-শঞ্চিন ভাগ্ডাবগুপি 

আদ উদঘটিত ভইযাছে। নব্য আবিষ্ষাববেব। গ্ররুতির শক্তিকে এমন কিয়া 

ঝবায় কণিমাছেন "যু তাও মাতিদের শক্তিককেই বাইয়া দিয়াছে । প্রকৃতি 

আন নবাসাধ মও মানধেব দ্বাবে খাটিঠেছে,মাগষের স্ুথশ্সমৃদ্ধি ও আরাম 

বাড়াইঝা দিণাব ছগ্ত সেআঞজ অন্িব। পবিশ্রম ককিজ্ছে। প্ররৃতিব যে 

স শক্তিব গৃঢ় উৎ্দ'গুলি এতকাল রহন্যাবৃত থাকায়, মানব-সমাজেব ভষের 
কানণ স্বরূপ ছিল, আজ গানুষ জ্ঞানবলে প্ররুতিধ সেই সবগুঢ নিয়মশৃঙ্খলা 

মাবিষ্ষাব কবিয়। প্রকৃতির রাজ্য জয় কবিবাব জনতা নানাবিধ যন্থপতি প্রস্থত 

কবিয়াছে। 

জ্াানেব শক্তির কথা উদ্ধিলে, অনেক আময় শাশীবিক শক্তিব সভিত 

তাহাব ভলনা ববা ।হয়। কিন্ত জানে! শক্কি শাবীবিক শাক্তকে অনাধাসে 

পরাগিত কাবয়। ৭কে। মন্তি্ বেমন »ঘপ্দাঁধি অদ-প্রতঙ্দরে উপব আধিপত্য 

কবে, সদাঙ্ে শাবারিক শক্তিও তেমনি মানসিক শাকিব প্রাভুহ শ্বীকার 
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করিয়া চলে। সমাঁজের উচ্চশ্রেণীব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগ্ণর ব্যবস্থা ও উপদেশ 
মতই দেশের কর্মশক্তি নিয়ত হইয়। থাকে । প্রাচীন হিন্দু-সমাজে ব্রাহ্ধণেব। 
শ/বীরিক শক্তিতে বলীয়ান্ না হইয়া? তাহাদের জ্ঞানের শক্তিতে সমাজে 
অবিসম্থাদী আধিপত্য বিস্তাব কৰিয়াছিলেন। শাবীবিক শক্তির স্বরূপ 
মহাবাজ্গণেব মুকুট-সনাথ শির উপপ।স-শীর্ণ ব্রাহ্গাণেব পদতলে অবনত হইত। 

স্বদেশে এবং স্পকাঁলে এই জ্ঞানের শক্তিই সমাজে ও বাষ্টে সবপ্রধান হইয়। 
থাকিবেঃ ই| কেহই নিধাবণ কবিতে পাবিবে না। 

নস] 

চা ন্ 

নু 515৭7 ৮৭1 গু শপ ও এ ৮০৪০।সে দন দশম 

চন "।লন সং প্র [পিল ত 7 হীন ডি হা তাৰ এসনপ্শাব || 

এ সত আনান গা পম শত ইসা লানবজিরচের তঠল উদ 
আমলাদের দেশে” শ্রাগান ম্যায় খমিবা পয ওকে গান থৌব্বের চক্ষে 

দেখিতেন | বিন আ।পন- 'প১ *ক্র-মিত্র গবপকেই এমা করিতে গানেন। এ 

সংসাবে [০718 শিশ্বগয়া। 

শস্যের নেক স্বাছ।তিক লিন! বহিশাছে। এ সাদাবে আটগন 
নিখুত শিব ১বিত্র ভি তিল । হ!নী ও খাযভ০বিন নাক্িবা ও কখন 

কখন পথপই হইয়! থাবেশ! কাঁভেই। এ স"সাবে গমাৰ অবকাশ যখে 

বহিষ্কাছে | আমা হদয়েপ "আসমান উদারতার ধল-স্থরুণ। অনেক সঙ্কীর্থ-চিত্ত 

লোক 'আহেনঃ ধাঙারা ব্বহাবতঃ দম কবিতে অসমর্থ | ভাঙাদেব1নজেদেব 

সহআ দোব গাণলেও, তিভপ] একখম পক্র দদষ ঘেষশা ববিয়াই সময় 

কাটান,-২হাতে তাহারা পরখ পান ॥ এই নকল শীচমনা এব ব্যক্তি ন। 

করিতে পাবেন এমন অগকম নই | উদ্ণাব-সদ্য ব্যক্কিবা ক্ষমা কঁবধাব 
জনতা সর্দাই €%৩ থাঁকেন। শ্মাঁধ *খ এবট। অলৌকিক আনন্দ "মাছে 
তাহ 7 সন্জান ভাইবা পাইশাছেন। 
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কদম] মানিদ-সমাঁজেব চিত্ত জয় কবিবাঁর একটি প্রকৃষ্ট পঞ্থা। দোধী ব্যক্তি 

কঠোব শান্তিতে যতটা না সংশোধিত হয়, সহ্য ক্ষমাব প্রভাবে তবণধিক 

ংশোধিত হইয়া থাকে । মানুসকে ভয়েন দ্বাবা শাসন কবাব অপেক্ষা প্রেমের 

দ্বারা শাপন ববাই অধিক সার্থক হয়। ভষেধ বর্দীন নিমেষে ছিন্ন হগ, 

প্রেমে বন্ধন অট্ুএ | এক প্রেমঞ্জ লমাব ভিডি । এই গেমে আম্মা? ষে 

পাইয়ছে পে হধয় হইতে সমস্ত গ'নি দু বাদিতে খাতে প্রভিভিংসও 

কল্পন! আখ আহার হদমে হান পায় না। মোগল-দদা দাকণব ও 

প|ঞজাবকেশবা 'ণজিং সি'ত খুজএণের সহিত ক্ষমামিয় এহাধন প্যাণ।ব কবিতেন 

বলিয়াই ৮1 দিকে পিড়ে হি হ।দেব সাবিপভা |] পাব কবিচে পািযাথিলেন 

দেব িত অদশভা হা 09 সত্তা কাভেহ, দেখা যাহতেছে। 

যাহ। ধন্পলে। বাঃবপে তাং প্রশ্বত্বালে গাল না তত হক মাধ 

মন্ধিমাতেহ ভাঁছ। অনা তন হুসলান হস থুতকি। 

বামাগণ-মহাশাবহে নামান কণার দ্ান্কেং এগার নহী। হাল গাশুবের। 

পেপদীন ১5 এলে বাস করিতেকিহেন)  তহন তি হঠাদের শিপ 

চোদন ত। [বধ উপ্ুচগর আদর দেখাই] ডন সাব 51 অঙজাখা দৈস্ত 
লইঘ। “মুই “নে গদন হতেন এই সময় গুশনত ও 2,5৮1 সহি 

াজাদেব 1121 ভাত 2৭1 গন্যা বাগ হযে রাদশিগে আম্পূনপে 

পণাড়ি* টিয়া বশী করি স্বাগ এয়া চংললেশ। গুহ ননব চবনাবের। 

ধর্ম দ ধাতব শন্থাগম হইলেন । গুনোধন।ধি টিিদন তত [দ্ব সহিত 

শক্রডাচরণ কবি] প্হলী রি ম'শীল ধিব সে গদন্গ ভূলিয়। 

ভ্রাতুগণকে পাঠাইয়। শঙ্গবদব ভাত হহহে ছুর্যোধনকে লপবিণাত। উদ্ধান কিয় 

দিলেন। ইহাতে স্বল্পকালেন জন্ত দুর্ধোধনেধ মন হইতে সম্পূর্ণবশে বিবোধ-ছ!ব 

অন্তগিত হইয়াছিল । 

পবিবাবিক জীবনেও ক্ষমান থপ জপধিষ্টীঘ | আসার খক্ষন শিথিল 

হইলেই পিগা-পুত্রে হ্রাতা-ভগ্গীতে। ম্বামীলীছে প্রহ-ভিত্যে বিশবেণ ও 

নোম।লিন্য ঘটির। থাকে । এন পাশিবাবিক লীবনে9 ক্ষমা গ্ুণেব যথেষ্ট 

অবঙ্কীশ আছে। ক্ষমামণ উদধাব অন্থঃকণণ না হইলে, শিশু উপজা, পাঙিতেব 
আর্তনাদ, নিরোধেব অকাবণ উন্ডেগন। গ্রন্থি নিড্যপৈমানুব 'অনবিধা- 

অস্বাচ্ছন্দ্য নহিয়! উঠ! যাঁয় ন|। পক্ষান্বে বে পবিবাবে গমা গুণের মাধিক্য 
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'আছে। সেখানে চিবদদিন শাস্তি বিবাজ করে। জননীর ক্ষমার তুলনা হয় 

না,ইহা স্বগীয়। ভগবানের ক্ষমাও আমরা নিত্য-নিয়ত লাভ করিতেছি। 
আমর নিরবধি কত দুর্বল প্রকাশ কবিতেছি, কত পাপ কবিতেছি, দয়াময় 

ঈশ্বর সমন্তই ক্ষমা] কবিতেছেন। যখন মনে হয় কি অপরিসীম উদারতার 

অনুপ্রেরণায় মহাত্মা বীশ্ড ও মহাপুনষ সক্রেটিস অণততাধীকে সবান্তঃকরণে 

ক্ষম। করিতে পাবিয়াছলেন,--তখন 'অতি ক্রুবমন। ব্যক্তিব হাদয়ও আনন্দ-বসে 

পরিপ্রুত হয়, প্রাণের সমস্ত গ্লানি, সমন্ত মালিম্ যেন '$ক নিমেষে দুবীভূত 

হইয়া যায়। সার আউজ্জাক নিউটনেব মাও হতিহাঁসেব পৃষ্ঠা উজ্জল 
হদ্য1! বহিযাছে। যে বুকুক্টি ভাব খন্তকালের গবেষণা ও প্রণাস্তকর 

পরিশমেব ঘল বাতিল অঃগুনে শন্দীভৃত কব্লি, তাহাকে তিনি একটিও 

গটুকথ। খলিলেন না-- তব টপব একঢ্ও বিবক্ত হইলেন না। 

কিবরিয়া মখুযের দোব আসমা কন! যায়? দাখগুলি যে মাছুসের পক্ষে 

অনিধাধ্ _স কেই যে লানিন দাস---দাযের এই ভঙখটি হস দিধা বুঝিতে 

পাবিলেই, মাগষ ক্ষমা শা বশিয়া বে 5) মাহুষ তেমাম্পদেব দোষ 

গহজ্ই গম! কিয়া থাড থে! সধা দি তে দেব এই তক্ছটি 

বুঝিতে পাবে পশিযাহ | জের এই গেমকে শিশ্বে ই টিন ও কাঝিয়। 

দিতে পাবিব, ততই আমবা শম। গুশেব চিট হহখ। 

ক্ষম। ৬,+ধ হুবশাত নয, ক্ষমার মধ্যে অপহিসান খাকভ নিঠিত লহ্মাছে। 

ক্ষম1। এই মব্তগতে অমুহষ্বরূপ। কিস স্কান-কাল-1|হতে দে জশুতেব গহলে।ৎপত্ু 

হয়। তই মখলকেএ ক্ষমা কথা খল্যাণকব নয়। অনেক ছুবাঁডান এ "সাধে 

আছেঃ য'দেব পোষ আমা কলিগে। দেব বনিগাব ন্দদ্ধ। আবও বাড্যি 

ষায়। ইহাব] সক্কলে সাধুহানের অঠ15। ইহাদের জন্য পম] নদ বাজদ ২১ 

সামান্িক শাসন গাহতি হহাদেব ভন "আবশ্যক ভইয়াছে। কিন্তু 

ছুখাত্ম।রিগকে যখন দণ্ড দিতে ভইবেঃ তখনও 'এহাদের প্রতি যেন বিবেষবুদ্ধি 

না জাগে। তাহাদের মদ্লেৰ জগ্থই ভাহাদেব হ্ুদযেন গ্রনি দুব করিবাৰ 
জনুই যে তাভাধিগকে শান্তি দেও হইতেছে ইহ সর্বদা মণে বাখিতে 

হইবে। 



কুসংসর্গের ফল 
[ কলিকাঁহ। বিশ্বাব্ালয--১৯৩% ] 

শচনা--০রেত গঠনে লংদশের পভ ন- শিপু কুম*নাগর গুভার-দবকগাশর উপয় 

ঘসংদ্ণের প্রছব-ৰু সংনণ ঠঠাত দরে খাবার »শায-ওশজহ। ] 

"সংসগ৮1 'দাশশুণাত ভবস্টি  অর্যাহ দো এবণ গস জগ »ইভেই 

জম্মিয়া থাকে । ?থাটা "তি বা । সঙ্গ গুণে দাঁত। সাধু € পুলাশল হয়। 

ইভা যদ হইতে পাবে, শব বৃদ্ণশেব ফলে মাগমের বিষ তম শলুধিত 

ইয়া উঠিবে ইঠাতে আর বৈচ্ন্া কি? 

মা দেল সর্পে সঙ্ধে টা আল সং চবি । ভঙদজ্। টির লইয়া 

পৃথিবীতে সে ন।। ছে শবে ই আযাব সে বাহাদের দন্দে বাম 

করিয়। হাবে হ্ীবে এড হ ইয়। 5, ₹৮[বৃতত ভাভংদের গিলিহহী ভাট করণ 

কথ্তে শিখে। হুতবাং অংগ প্রন হপক্ষে টিটত দি এন ট্রগাদান। 

সং-স'সগে বালক যদ্দি অস্থিত থাকেন 521 হাহা তালিন উনের অন্হঃ 

ক্র্গেক অয়ে।ছন ওদম্পরন হইল মনে কব্তে হইবে মল অনেক গতর 

আছে, 'ব্খানে + মাত্র সংসন। নে লক সাবিত, শ্রশিশ্বি5 ৭ দাজিত 

কচি হইথা। উঠে, মাতীতাকে ই? ভা কিছুনার কষ্ট দ্বীকাপ কবিতে 

"য়ন | কুঁনংসগেব দল ঠিক ইহা বদিগবীত। 

বালকদেশ উপবই কুপমণ্েব প্াভাথ সবাপেক্ষা ভযাব*। ইহাৰ কারণ 

কি? কাবণ «ই, ছধণনখসে অন্ঠব বধ-প্রবৃতি মাত শ্ীপ্ঘ থকে শিশুব। 

যাহ! দেখে, তাঁচাই অন্তববণ কৃিতে চেই। কবে। ভাল-মন্দ শাছাবা বুঝে 

ন।। মন্দ পলিস্া কেহ কোন ভিশ্ষিকে শিশ্দ। কপিলেও তাঠাঁদেব ভাগাতে 

চৈতগ্ত ভয না। কাঁবণ নীতিশিশাটি! ছগব্তঃট বালবদেব কাছে তান 

অশ্রিয়। আঅনুকবণেব কৌহুছলই ভাহদেব চিন্রবৃত্বিতে একচ্ছত্র আধিপত্য 

করিয়। থাকে । এমন কি, সৃদি কেছ তাহাকে কোন কার্ধ করিছে নিষেধ 

করে, তবে ও কার্ধ কবিনাব বৌতুহল হণ্ভাৰ 'আবও থাডিয়। যাঁয়। 



ধু, বঙ্গভারতী 

কাজেই বাঁলক-বালিকাগণকে প্রথম হইতেই অসং-সংসর্গ হইতে সম্পূর্ণ দুরে 
রাখা নিতান্ত প্রয়োন্গন । তাহা ছাড। আর কোন উপায় নাই। 

বের বয়স যত বাড়িতে থাকে, ভাল-মন্দেব বিচাবও ভত্তই একটু 

একটু করিয়া বৃছি পাঁয়। বাহার নিজের শিচ।খশ্বুদ্ধি যত প্রবল, সে সেই 

পরিমাণে অন্কেব মনন প্রভাব হইতে মুক্ত থাকিতে পাবে। ম্থাভরাং দেখা 

বাইতেছে বে, খঞংগ্রাপ্ত লোকেব উপব স'জগেব প্রভাব 'অপেক্ষাকত কম। 

কিন্ত ভাল ও মনের মধ্যে এ শিষয়ে একটু গুভেদ জাছে। কুস'স্গেব 

এমন একট। সঠছ মোহ আছে, যাহ! 'অনাথাসে মামষ্বে গ্রবুদ্থিকে আকুই 

কবে, বুঁকমান বয়:প্র।ঞ% বা।ক্তও অনেক সময কুপংমগ্ধেঘ কলে নিচের 

চবিত্র। শিতের মুখশান্ি ও ভবিগ্ুৎ ভবন ন£গ কাাযাছে, এমন দৃষ্টান্ত 

সমাদে বিকল নহে । সবকবৃনদ শিশুদেব শাম ৩৩ অন্তক্টবণাপ্রয় নয বটে, 

কিন্ধ ভাহ)ব! স্বভীবতঃ 'এতৎ ভাবশ্রথণ যে, আও সাদা ক।বণেই উদ্সিত 

হইয়। উঠে । পাপেৰ আপাহমনোবম জহজ সথ-সতোগেব ল।পস! মুবখকগণের 

চিন্তে একক গাগিয়া উাঠলে। ট্রভা তাইাদেশ চিপ গর হধো এমন একটা 

সাব ছাদ পথ্য বাধ যে সহঙ্রে উঠ। পু ভধ না। অসচ্চধিত্র বন্ধু" 
বার্ধবগণ এই সমন পুবককে পাপকানে চংঙাতত কবে। আগ এত্যক্ষভাবে 

উংসাং শুদ।লেবগ কিছুমাত্র প্রশেচন হয না। অন্ধ বাক্তিগণের 

গীবনধ গাগবঙের দষ্ঠাওবগ। বু।কগণেব চিনে অগন।ঞ্েঘর গুপোভনেব 

টি করে। যুবকেব চখিত্র যদ্দি স্গঠিত ও 'অঠান্থ দু না ভয়) $,ব এই 

প্রকাব গ্রলে 'ভ* অতিঞম কাযা শিব গীব্নকে সভা পথে চালিত বঝ। 

তাহাব গক্ষে ছু,সাধ্য হইয়া উঠে | 

বাল্যক'ল হইতেই যদি মান সুশিক্ষ। লাভ কবে, উচ্চি অদাণের 

অনুকবণে জীবন কাটাইবাব আগ্রহ যদি তরুণবয়সেই হৃদঘ-মধ্যে জাগ্রত ছয় 

তবে ভবিযাৎ-জীবনে কুসঞ্জর্গ মান্গষেষ উপব শিশেষ গ্রঙীৰ বিষ্তাব কবিভ্তে 

পাবে ন।। প্রগ্ুবনিশিত স্ুদৃঢ গৃহন্পিত্ত যেমন জলপ্লাননেও কিছুমাত্র ক্ষতি" 

গ্রস্ত হর না, মানুষও উচ্চ আদশেব দাবা একবার অনুপ্রাণিত হইলে ভবিস্ততে 

পাপের প্রলোভনে সহজে আত্মলমপণ কবে না । কুস'সর্গ হইতে আবত্মবক্ষা। 

করিবার পক্ষে ইহাই প্রকৃষ্ট উপায়। কিন্ধু ইহ! ছাডাও ম|নুষকে মবদাই 

সত থাকিতে হয়। কাবণ মাহসের চিত্ত তো! ইট, কাঠ, পাথরেব ন্যায় 



কুসংসর্গেব ফল ২৪১ 

একটা শক্ত জিনিষ নয। ইহা! গতিশীল ও চঞ্চল। হদয়ে কতকঞ্চলি সাধু 
প্রবণত। জন্ষিয়া থাকিলে সহছ্গে উঠ। বিলুপ হয় না! বটে, বিস্য চঞ্চল 

মানধমনের উপ কোন প্রলোভন বাব ধাপ আখাত করতে থাকিলে, ক্রমে 

অলন্সিতে হৃদয়ের উপব উহাব একটা প্রতান খিশ্তুত হই! পডে। সেন 

মাযকে সদ! সদা বুষ'পগ ও বুদষ্টান্ত হইতে দুধে থাকিতে হইবে। 

কুপ্ীতে বাম ববিতে নাহ । কুলাবের সহিত বেশ অলামশা। কবিতে 

নাই । গুগমে হমত অসি "লাকেব উপব জ।নাদেণ হবডা ঘা থাকে । 

বিদ্ত এমাগত দেলা-মশ। কাঁবড়ে ধ1কিশে এহন পিক এনোহাব অন্ধাসৃত 

হহ্য়। সে; তখন প্র শোখটি,। ৮বিত্রে! ০ হাব দোষ বালয়। 

খোধ ভ দা। ইইাতি আহ মনে করিতে শইবে কও 'তী লোকটিব 

চবিত্রেস নস্দঠীন্থ আমাদের আন্ত ,উ৬য়ান্ছে তঃম।দে জদযে খিলক্ষণ প্রভাব 

শিশুর শাওয়াছে। উর সপ্ষতে। আনত এ ৮হবে তবে অমহ হতে 

আবন্ত কিয়া । 

প্রেমিক শ্ুবত্যব। বুচ্গোনত মতা তক এঞ বাহে নাহ 0 খহহ পাশা 

£৮ক) ফ৬ শঁদ টক) জবেহ বাতি শে ১৭. 95 দান সহ্য 

বাট বিশু লাদাব। লোকে তু এফ 2 রংল রিল মো ছি পেন 

কানইয়। স্টোন লিপ ৩৯০১৮ শন কটি 1।ত5 তা লেল হ] আিনদি 

ভইবাপ কিছশত্র অন্ত ধন হোন তদের পে কঙাহী 2 ঠা বত়ে। কিন্তু 

সাবা মাতম শিভাম্থ 2 শ। ভাতঠদে! চি) দিতি শাহ এরপক্ষেত্জে 

তাঁহ(দেব পক্ষে কুস্সগেধ খাল সুতাক্ধ ভিটা) 
এগার এ ভা ০৯০ শা 



“তোমার পতাকা যারে দাও-_ 

তারে বহিবারে দাও শকাতি” 
বতান 'মাছে,_কেহ কি দেখিযাছে? কিন্ধ বুক্ষপত্র যখন মর্মরিয়া কাপিয়। 

উঠে, তখন বুঝি বাতাস 'মাছে। নিদাঘ মধযাহ্কেব খব বৌদ্রতীপ-ক্রিই্ট শবীব 

মৃদুমাবণেব হিল্লোলে যখন শ্রিহরিয়া পুলকিত হইয়। উঠে, তখন বুঝি 

বাঠাস 'আছে। কিন্তু এমন একটি সঙ্জ ছিনিবও মানুষের বুদ্ধিব গোচৰ 

ভইবাল কাপে মাঝে মাঝে নিশ্তৰ বাধ পায় খাকে। সংসাবে ভগবছিধি৪ 

এইরূণ একটি সহজ ৪ শ্বাঁভীঙ্িক স্যাপান। কিন্ত মাভষেব জীবন 'এমনই 

জটিল হইয়। উঠিঘাঁছে যে সাঠপক্ষ। যাহ সচজ হাহ।ই তাভাব কাছে সব|পিক 

বাধ। প'ইতেছে। সস তে প্রতিদিন সহজ সন্ভাপ্ূলিন্ই সবচেয়ে দেশি অপমান 

হইতেছে । যী শাঞ্েব গ্রতেশং দে 15111040115 100 0182৮ যেন মাভদ্ৰ 

6৮ 5ইনে দিন দিল দুধ গরিয়। যে । 

মা মাদ্গ ডতাগ্যবশতঃ সমস্থ উজান, উন্নত শবিবেশ হইতে নিজেকে 

বিচ্ছি্ম করিখা নিতন্থ খণ্ড লীণ 5 সতকীর্শ কবি।| কাখিতে ছায়। বুহৎু? 

ধাবণা কবিবাব শক্তি সে শক হাবাট্য়মছ। তাই দেখিতেছি পদে পদে 

স্বার্যেব সঘাহে সাংসারিক লীণম-্যণ। টিদান্ত ভইশ| উঠিমাছে। এই খিষ- 

বাপে আালাস মাম বাকজিগত + ন্থি মই ভাবাঈযাছে। তত বাক্তিগত 

স্বর্থ-বুদ্ধি ৬:19 সক্কুদিত হঈ"] চলিষ/ছে, হানাগানি কট াটিব পিকট 

বীভঙংস চীঙাবে উদার আকাশের প্রশান্তি হ্ধ হাবক্ষত হইতেছে। আব 

তাহাবই "আদেশে ধুমাঁয়মান নিবি অন্ধকাবের মধো সপিল কুটিল পথে 

লোকযাত। 'মনস্ দুর্গতিব চক্রে আবছিত হইয়। কিবিতেছে। 

এই 'অন্ধকাবে বে 'আালোক্ক দেখইবে? এই ম্ব।র্থপব মন্দেছেব ধূমাচ্ছন্ 

পশের মেহানায কাহাব কঠপননি পঙহোব সঙ্জবাণী উচ্চাবণ কবিবে? সেই 

শক্তি কোথায়? সত্যেন পতীক। উর্দে ডুলিয। ববিয়। কে এই মুক-বধিব-অন্ধ 

লোকযাত্রাকে বন্ধ কথিয়। ধাডাইবে? যন্্রওক্রেথ চেতনাহীন 'াবর্তনে সে 

ছুটিয়া চলিয়াছে, হাহার গতিকে বন্ধ করিশাব স্ুুদ্চ স্বল্প লইয়া, মুহাকে ও 

ছুঃখকে উপেক্ষা করিয়া কে 'মাজ লাল শিশান উড়াইয়! দিবে ? 



 তোমাব পতাকা যারে দাও-তারে বহিবারে দাও শকতি ২০৩ 

হায়! যাহা সহজ ও সত্য, সমাজ তাহাকে আজ দেখিয়াও দেখে না। 

পবস্পরেব সহায়তা বলীয়ান হইবার উদ্দেশ্যে একদ্িন মানুষ সমান্দ গড়িয়! 

তুলিয়াছিল। এই বন্ধনেব মুলে ছিল গভীর বিশ্বাসে ও প্রেমের প্রেরণা । 
কিন্ধ আজ পদে পদে মিথ্যাচাব এত প্রল ভষ্টয়। উঠিয়াছে যে, সামাজিক 

জীবনে কেহ কাহাঁকেও বিশ্বাস কবিতে চায় না। জীবনেব প্রতিটি নেত্রে 

আইনেব শাসনকে ডাঁকিয়। £ই মিথ্যাচাবকে ঠেকাইয়া বাদ্িবাব জন 'সগক্ষণ 

বার্থ চেষ্টা বব হইডেছে। 'স'ঞ মাজবেব পদম্পবেব শিবাপগাকে বাচাইয়া 

বাখিবাঁব জন্ধ বাশ্ডাব মোডে মোঞে জ্শন্্র পুলিশ প্রচ্রী বিচরণ করিতেছে। 

মনে হয, মাগষ শীজ্ই আমাদিক ভীলণে পীতবাগ হইয়। পুলা ঠে৬ আত্ম 

অবণ্যে ববিয়। যাবে । 

“ই মংস'বে হাহ ৮ বিন সঙহোব পাখেঃ চরেনেধ গণে গলিবেন, 

গলিমুহতে ভাঙাবাক লিপি শিগ্রঠ সৃহিতে হয়| হিশি লাঙ্কাত হইবেন, 

ঝা পণ্ডিত হইবেন ৪ এদিন হংনম্থ ৯ইশা। গখে পথে ঘুখিয়া পদাইপেন। 

এই ন£তিটে । ১1 ববিয়া পুর ধনৃছ। শাবন হলে জাবাশে ত।লয়! 

ধরতে হহবে। ধানের এ বিদ্ধ প্রচ কথ ভি সানু এক্তিব কথ 

নয। থে শক্তি ভগবান হেন মাকে হরদান বনেন। মআনবছাতহব 

হীনতায় মপপীতিছ। তার শঙ্কা হতে এই শ্রাথন। নাঠিল হা আ।লিয়।ছে। 

5২৬ সতাকে এাহিগিহ বাবিখংব প্ুসিন লভ্ভ উদ্দিন বরণ অসামান্য 

পভ বণ ভরমপানত দগবের হদয়ে হলি দন । এই সহাকে প্রতিচিত 
করিপাব ৬17১ আঅঠি তৌনিবসজ সন্দেচ নাত াটিখ তই গোপবের সঙ্গে 

বিন্টিত পহিসাছে অনেক দুঃখ] নিবি অঙ্ধবাধিনয় পথের একে মতোর 

ও প্রেদেখ জয়ধ্বগা হলে ?গ1'ধাগ ২৬২২ বত কথ। সনদে নাই। 

'এই বীরত্ব মপ্যে গৌবব আছে যেমন, তহমশি আহ বিলোপেব আশঙ্কাও 

প্রঠিমুহর্তেহ বিশ্ঘমান । ইভা পক্মানের প1জনুুন হইলেও, কণ্টবেল মুকুট 

ধাবণ কবিতে শিব ন্জান্ ঠইঘা উঠে। 

যুগে যুগে মগাপ্ুবনেবা হখ ও প্রেমে মহ: এন্সিশিন আাতে তীর্বনান 

করিয়। এই সন্ট্যেব পতাকা হপ্মে মধ লোকনযনাব পথেব বাবে দাড়াইয়াছেন। 

তাহাদের অদম; শক্তি, অপাব প্রেম বার্থ হয নাই। মহাকালেব পথেব ধারে 

তাহাদের প্রোথিত ধ্বঞ্দণ্ড শিবা ও অক্ষঘ স্মৃতিস্তত্তেব ভু|য় দাঢাইয়া বহিয়াছে। 
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প্রেমাবতার যীশুর বক্তলিঞ্ধ কাষ্ঠময় পতাকা দ্বিসহশ্র বদরের তমিঅ। বিদীর্ঘ 

করিয়৷ আঙিও 'আকাশে সগৌববে উদ্িতেছে। অর্ধপৃথিবীব দুঃখ-ভাপ-ক্রিষ্ট 

নর-নাবী সেই পতাকার তলদেশে আশ্রধ লাভ কবিশ্বছে। 

াঁঞি বিধুবা-ধবিএীণ ধৎপিণ বক্তাক্ত হইয়া উঠিয়্াছে। কোথায যুগাবঠার 

মহাপুকয ! ধর্মের গ্র/ণি ও অন্মেঘ অভ্থাথান হইলে ধাহাবা যুগে যুগে নামিয়া 

আপেন তাহাণা 'মাঁজ কোথাধ? সত্ব পতাকা তুলিছ। ধাবণে কে? 

কোখায় সেই শঞ্ডিশাপী, প্রেমময় খাছ? কোথায় বুদ্ধ ?-বাগব ছুলাল হইয়া ও 

যিনি সন্্যাসী, "মা বেদণ!-পিপুন স্লাব বালের শ্ব।য় ভিক্ষাপার্হশ্টে তাহার 

কাছে শিতধন চাহিঠেছে। কেথাষ প্রেমেন ঠাকুণ শশ্তিগ্ক ? ধিনি জগ্রুর 

প্রীপনে সারা বশদেশে ৫্রেদেব ফসল ষলাহযা গিণাছেন | তাহাদেব চাহ, 

যাহাদের াণা শ্বার্থ-সথাততব বির সত্কাব ছ।পাইধ। ভলবৰ-হন্ধে আকাশ 

বাতাসকে কম্পিত করিয়া [িদোযিত হঙপে। তাহাধের চাহ)-চবিগল 

ধহাদেব সহগাত ধল। তাগেব মহরেই হপাশ্দব বানি হযাঙাণা সদদধেশের 8 

স৭)লেন মানন। তাঙাাহ পর জবি শক্ত শন গ১1কাবাগ, জো £ময 

পথেণ যাএী, ছা্খ-ব খু! -শুন্ধ গ্রেংমা। মভাগুকা | গযারবের *7 তাহাদে: শুলে 

গ্রথিত হইয়া স'মাব1তিমান 2য়, তাঙানহ দমে প্রঃ দা | আমান পাপের 

প্রলয়-পয়োধি'লে নৈমগ হইলে তাহাবাহ নু যাগ ত,হ5ঢালনা বারি ধদ ও 

গোব নমাঞ্কে বক্ষ! কবিদ। খইকেন। 



প্রবন্ধ সংকেত 

মিতব্যয়িতা 2--শ5ন1-মিভব্যগ্নিতা বলিতে কি বুঝায়, মিতব্যয়ীর সহিত 
ক্কুপণেব পার্থক্য কি? 

মভব্যধিঠাব প্রয়োজন-এ-ভখিস্যৎ চিবদিনই মানুষের 'অঙ্ঞত, পৰে দুর্দিন 
আিতে পাবে, এখন সাবান হইবার চেষ্ট। ন। কবিলে পৰে অন্তশোচন! কবিতে 
হইনে। যথাযথ ব্যয় না কবিলে শুপু ভবিষ্যতে নয খর্তমানেও অনেক 
অসুবিধা ভয়। 

আমনধ্যবিত।ব ঝাণ--অধিশ্তে না, অদূ কদশিতা, ভবন শুখল তাব অভাব, 

পিল।সপ্রিযাহা। যশোলিদ্দ। | 
শিতখাকী ইনার উপায়শায় অন্ব্)ঘা বার কব নিঃমিভ আমবায়েব 

হিসান বাখা, বিলবাপত। বগান ছিব হযাগ কব । 
প্রতিনেগর প্রতি কতন্য 2 গন, মাজিষের কষ্ট সমাজ, সমাজে 

উন্মঘতব মলেহ নগণের ৪6) পবম্পারন বিপদ্সগদে সাহাবা ও সহ- 

যে/শিহাব দাপাহ সমাজের স্ব এব উমা । 
পর েএল সুভ মো দ্য-প গণ দুঃখে শি 22০১ গবম্পবের 

বিপদে-হ! ছে ৭151থা) সাম ভিক জীবনে হব প্রযোতনীমান। | 
শ্বথরা।গ-__ সন শাম বশত "গলে কগলজ কখনছ শিগ্গেণ সামন্ত ক্ষতি 

ব'অন্রনি৭ উম] কক আপনতিক, রদ [বয় লতখা শিবাদ-শিসণ্বাদ ককিলে 

কেভহই ল।ভপাণ হয় না, বপৎ এক দিব দিয়। বিছৃ ত্যাগ করিলে আন দিক দয়। 
ভাঙার পুদ্ণ ঠহপার সঙ্কান। গাকে। 

পর্যবাবের পরিণামাপৎস্পবেল মণ) অজ্ঠান ধনে মিলিত ভাবে কার 
কলা 'অসশ্তব, অথ, লঙমানকালে সজ্বপদ্ধ ন; হইছে পাকিলে কোন কাজেই 
সাফল্য লাঁভেব অগ্ত।ধনাই মাই । প্রত্যেকে প্রন্যেবেব লতি কধিলে 
গ্রত্যেকেবহ বলক্ষয় ভইবে, মনেব শান্ধিব বানাত হইবে। 

পবম্পবেব মন্যে মিলনসাধনেব উপায় সভা-সনিতিত পাঠাগাব, প্ঠচক্র 
প্রভৃতি স্কাপন, গ্রামে গান-কথকন1 এবং 'অন্ান্তি উৎসবের ভাত্টান। 

আতিখেয়ভা £2- কুচন'-সাতিদেইত। সলিতে কি খাঝ) অঠিণ শদের 
অর্থ, 'অভিথন সেবাই আতিথেয়তা । 

পেকালেপ আঁতিথেয়তা--অতিথি-সংকককে পুণ্যধ্ন বলিয়া মনে কর! 
হইত, শক্র৪ 'অতিথিরূপে কাহাব9 গৃহে 'আাসিলে তাঞাঁব পেবা কৰ। কব্য 
বলিয়। বিবেচিত হই, এমন এক সময় ছিল যখন লোকে এবটি পযমা হাতে 
ন| লইয়া'ও সমগ্র 'ভাঁবভ বেড়াইতে পাবিত। 
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বর্তমাঁনকালের আঁতিথেয়ত।--উভয় কাঁলের তুলন1, একালে গ্রামাঞ্চলে 
আভিথেয়তাব প্রাচীন আদর্শ এখনও অনেক পবিশাণে অনুসৃত হয়, নগবে 
অতিথি-সকাবেব নানা অস্ুবিধ] । 

উপসংছার__আতিথেয়তাব প্রাটান আদর্শের পুনঃ প্রবর্তন সম্ভব কি না--সে 
বিষয়ে মন্তব্য । 

সমাজ-লেব। £--চনা-সমাঞ্জ-সেবা বলিতে কি নুঝাঁয়--সমাজ-সেবার 
উদ্দেশ্য ও উপযোগিতা--সেখ৯ সংগঠণ-__সমাজেব বিভিন্ন 'অঙ্গেব সংস্কাব-- 
সেবাকাধে হদয়েব উদ্দাধত]| ও চিত্রের দৃঢত1- বিশ্বমৈত্রাব প্রথম সোপান । 

পরিশ্রমই সফলতার মূল -5দা-_ইংবাছী প্রবচন [007৩৮ 1৪ 
6006 10000016791 871000৯৯- এ৭ ঝংঙ্গ'লা রূপাঙ্তব। প্রণচনটিধ ভাবার্থ। 

দেখ ও পুকুণক।ব_ দৈধেব উপব নিব কৰা ছুবলেব লক্ষণ পুধ্যক!পেব 

দ্বাং যে-কোন ধম সম্পন্ন কৰা যয়, ভ1খ মা্বেব ৭ খাছত্, পবিএমেধ বা 
মাঙষয শিজেব অদৃ্চ গঠন কলিতঠে পাবে। 

প্রতঠিভ। ও পাতখ্রম--গ্রতিভাব দ্বাব। মান খম্ব ইমশেতে সফল লহ 
কবে। 'অনেকে প্রভতিশাকে সহজাহ শক্ষি ধলিয়। যান খতেন | অনেত। লেন, 
প্রভা পরিশ্রমে দ্বাল। দিত ভইতে। পাবে প্রতি সহভাষ হউক নান] 
হন্টক এবথ। অবশ্া১ ্য[াকাধ যে, গ1বআুনেব গ৭। প্রতিতাব পিকাঁশ শয এবং 

পবিএমেব অভাবে উহ মলিন হয় হ্5115 মাধলা লাভ কাবতে এনে 
পারম বাবতেহ হহবে। 

দ্ান্ত-িগ।মাগর। অ শৈশব গ্ুকতর শ্রম থ্ীকপে ফলে জাতনে সকল 

লাড। 

উপস*ভাব_বর্তম!ন ছাত্র সমাছেব শ্রম-বিখুখঠাঃ ভাত্তর উন্নতিকল্ে ইহ! 
দুবীকবণেব চে | 

ব্যর্থত|-_শ্না--কমেই মানুষের অধিকাব, সাফলোব ছ্ববা কমেব খিচার 
করা উচিত নয়, পাফলা ও পাথতা দুই-ই ্বাভাবিক। 

সাফল্যের সোপান-ব্ব্যর্থতাব দ্বাৰা নিবাঁশ হইলে চলিণে না, বাবংবার চে) 
কবিলে সফলতা লাশ হইবে, যে ভীক সেই বিহবল হয শক্তিমান “লাক 
ব্যর্থতায় ভ্যাগ কল্নে না। 

ব্যণঙাঁব গধল--দুঃ.খব সহ সংগ্রাম কবিষা মান্ষকে বাচিতে হইবে, সেই 
সংগ্রামে চষলাভ কবলে গোববেব 'আপকাবী ওহ! যায় বার্থ আশগাদিগকে 
ছুঃথেন সম্মুখীন কবে তাই জা?নে ভাহাব গুয়োজণ। 

দৃষ্টান্ক-__মভাপু+ নেব জীবন কথ। ৬২০৩ দন্ত উল্লেখ । 
ক্রোধ ই তনাহাবিপুত অগ্ঠভমঃ মন্তগ্তগাতেই অন খিল্তুব এই বিপুব 

তাপান। 



প্রবন্ধ-মংকেত *২৪৭ 

'অপকারিতা-_ হিন্দু পুরাণে উক্ত হয়, ক্রোধের পিতার না লোভ, পত্ধীর নাম 
হিংসা, পুত্রের নাম কলি এবং কন্তার নাম দুরুক্তি, ক্রোধ হইতে খলতা, 
হঠকারিতা, দ্রোহ, ঈর্ষা, অসুয়া, অর্থদোষ, বাকৃকলহ এবং পাবস্ম এই সমস্ত 
দেষেব উৎপত্তি হয়। সকল দেশের ধর্মশান্ত্রেই ক্রোধ বর্জন করিবার উপদেশ 
আছে। অপকাবিতা--উদ্বাহরণ! 

উপকাবিতা1--জঅবন্থা-বিশেষে- «ই বুত্তিব প্রয়োজন « আছে, এই বৃত্তির 
একান্ত অভাবে মানুষকে ভীরু কবিয়া তুলে। অতএব এই বৃত্তিকে অন্তান্ক 
সদ্বন্ভিব বশীভূত বাখিষা চালন। করা 'আবগ্ঠ হ। 

সংঘম--ক্রোধ ধিনি জষ কবিন্ছে পান্নে ভিনিই মহাপুকম। 
উপসংহাব--ক্রে'ধ সশ্যমেন উপায়। 

বিনয় ৫--£০ন1-াবনয় বলিতে কি বুঝায়, বিনসেব সঙিত বাক্তিদ্ছেব সম্বন্ধ, 
বিনয়ী ভহলেহ মে পাক্তিত লাঙল দিতে হ£ণে এমন কোন বথ। নাহ | 

বিনয়ের মা ক্া--খিনণ ম নুষেদ একটি সহ খণ, বিনি সখ।থ বিদান তিনি 
কখনও অধিনযী ১ইতে পাবেন শা, দেঠেন খেতা পথিচ্ছদ, আত্মার শোভ। 
বিনষ । 

বিনঠীব খৈশিষ্ট্য-_বীকা ও শ্যবভ।বে বডছ। জন নিচে! দীন তা এব 

অঙ্গ মহ প্রকাশে নক 6, পথেব »“পঞাখ কুত৬হহ 71 লবণ, 8৩] 

পিভাব। 
দেো--ধিনধেল আভিশযা ছাল নয় 'অঠিবিনিবা।ক্ককে লোকে তুলি মতে 

করিতে গাণে। তাহাকে উপেক্ষা ৪ অবভগ কন্তে পাবে। 

উস্ধাব-_বে শ্বভংবভহ বিনা নঞ। তাকে সাণনাব দাণা এই মহত গুণ 
অজন কিশে হহবে। 

বাগিত। - খাখ্সিহ। বলিঠে (কি বুন)দ-ষগার্থ নগ্ীর কি-কি গণ থাকা 
আবশ্তঞ+--অভাস ও সাধনা-ন্বশনদন্ [এন জন বখাটব উলেখশবাগ্মিতাব 

উপযোগত।-বাকয ও লেখনা। 
অহংকার 2--সংকেত--ফড়বিপুব অন্ততম--মাভযেব মন্ুগ্য খলাভেব অন্তবায় 

স্সর্বদেণে সর্বকালে ইহ। নিন্দিত--পুরাণেঃ ইতিহাসে অহংকাখীব পতনের 
ৃষ্টাপ্ত-্ভংক্কাব নিবাবণের উপায়, শ্রেগহব ব্যক্তির মহত্বেণ সহিত নিজের 
কষদ্রতার তুলনা_-অহংকাঁবে সুখ কিছুই নাই কিন্ধু ছুঃখ প্রচুপ্র-মহংকাবী শিজেব 
অহংকাবেব আঞ্চনে নিজে দগ্ধ হয় এবং অপদ্কেঞ দ্ধ কবোপ্রহত জানী 
লোক ৬হ*কাব পণিতভ্যাগ কবেনশশাবিনয বিদ্ব'পেব লক্ষদ-1ণটটনের উক্তি 
অহংকা1ব ত্যাগ কবিতে গেলে ব্যক্তি বিসজন দিতে হহনে না| বিনয়ীব্যন্তিও 
তেজস্বী হইতে পাবেন। 



যষ্ঠদশ পরিচ্ছেদ 

খেয়া ঘাটের আত্মকথা! 

অমি প্রাচীন খেয়া ঘাঁট। বাদশ|হ আকবব যখন স্ুবে বাঙ্ল।ব শাসনভার 

'ফৌল্দাব নবাব খান্ জীহান্আলব উপব অর্পণ কবিষ/ছিলেন, সে কি 

আনিকার কথা? নব সাঠেব নিছেব প্রতিষ্ঠিত খভব বহিগাব।দে ভৈরব- 

পাবেব লোকজনেব ষ। গর।-মাসাব জন্য আমার প্রন) কখ্য়াছিলেন। নবাব 

পাহে।বব উদ্যোগে নিনিত ন্দদাপ-গানণা ১০1 চক ধালয়া কত লোক আমার 

বুকের উপব দিয়] নদী গাব ৬ঈম| টিয়া সেই গণিত মাহষে। চবথ চ্কি 

আমল “কে কোথাও কি দেখিতে পাও 

ছোড হট পিঠ] খাও ৭5 শাবে ইটি জনে গাও ঘাউিব "সাগ'নগলে 

গায়ে গারে পাস ওয়ে । মানাবিপ বাশগত প্রসবের খ্যবহাবে 

কোথাও হ৪.লি খাস । যাতে | [তি লি শাক হয অজ দাশব 

চেহাবা। ৪5 10 হল তা আনুশ সঙ্গ প্রহপার মত দিনবাতি সুতম্পবের 

দকে শেন চান! জল পাডাদেল 25 ঝাশয়। গঠিএ। স্থানটিবে নিখিড 

কাবয়া শালিয়।ছে। 

কাঁলেব (বরাতে নবাব শান গভীনমগান 5 আঙগব গ্রতিটত শহর 

বহিনাঁলা। অজ ওোখাস ছাসিগাশগাছে। বঙিশাব।দে ছি শ্বের চিহৃ 

মাত নাই ( ই একটি বাণিকধংশ প্রাচীন বাসস্থানের মারা কাটাতে না 

পবিয়। এখনও দেখ!নে বাস করিতেছে | ভাহার! ব্যবসায় ছাডিয়। চাঁধ-বাস 

কবিধা দিন কাঠায়। তাহাদের প্ৰপুকষ্ের সঞ্দাগণী ডাঁণনেব স্থৃতি ভাহাদের 

মন হইতে একেধাবে আছিয়া গিয়াছে । কিন্তু আমার এখান হণ্তে আমি 

ভাহাদেক তাত আলোকে!ছানত যে ভ্রসঙ্দিঠ খিবি৩ পণিশ্রেণ দিনে পর 

দিন দেখিয়াছি, হাহাব +থ! আডি9 কপিভে পাখি না। 
আগ কত পোক এখনে জমা হইত) আজঞ্াল সাবাদিনে মাত্র ২০২৫ ভন 

লাক নদী পারাপার হয়। প্রগন পাটপীণ“শের একমার নংশধব তিশকড়ি 

'আঞ্জ লাঙ্গল লইযা ক্ষেত-খামার কবে। খেয়া দিয়া তাঁহাব দিন চলে না। 



থেয়৷ ঘাটের আত্মকথ৷ ১০৯ 

আমার পৈঠা পর্যন্ত প্রসাঁবিত একটি মোটা বটেব ঝুরিব সঙ্গে একখানা ভাঙ্গ। 
নৌক। বীধিয়া বাখিয়। সে তাহার কর্তব্য শেষ করিযাছে। পাবার্থীব ৭ুভী' 

তাহাদেব চলাঘরেব ভাজ দাওয়াষ চুপ কবিয| বসিয়া থাকে। পারার্থা 
দেখিলেই তাহাদেন কাছে পাবেব পয়দা! চায় কেহ দেয়, কেই | না দিষাই 

উপেন্ষ! ভবে চাঁলিযা ঘাঁয়। 

পুবানো কথ! 'ভাখিতে গেলে আামাব বুক কাঁপিয়! উঠে, স্মতিব অবণ্য 

যেন ভিড কিয়! চালিপিক ভইতে ছুটিস। আাপি৭। দানা বাইয়া দেয়। কিছু 

সাবাদিন টুপ কবি। নদ!ব শ্েছেব দিকে চাহিয়া পাকি বমগীন, নিবাল। 

গে ভবা-ভ্ঞব জীবনে পুনে! কণা মনে করা ছাডা আখ কিহী বা শামি 

কব্িবি? 

ঘাংব না চন্দংণা টিদ,ণ করিষা দুই এাটি ম্খ মনেব কোণ হাক 

মাপে। বেশে মেষে জনা । তাল বা 2তলাল তাশাতে নিবাক দয়া 

বব্ছামাই বাবিআগিলি। 7 খাত হা লা দুলু ৫5৭ 14 কুন বিচির খে, 

ধ্যপ্পায়-াশত্ে ভহ 1 অন পান না মতিন, 212165 হ54-5খন 

[পন কারি তাস মাল শু তি একাল 9 ২20 আনা এই 

955 য় 6 কিনি খশিযা গাকিত । এব টিন দেয়া তব পালি পঠুগা। সাে 

চলিষ। গেল, আশ আসিল না। খেতেখ মেয়ে সাদুতা তাবাল ছবি পাপিয়া 

তিক ও টৈঠাড।ব পর বসিয়। হাতের বিকে ঢাহিয়া খাবিহ! হিয়া 

চাহি | মায়ে মাতা ভাগাপ চাখ পিঠা সুই-একতোডা ওল 2ছতি। হহ জল 

প্রথমে আমান বুকেব উপব, ভ।ভাব পরব গলডাহখা গঠাহজা নদীব ছলে পাছয়া 

মিশিয়। যাইত | "আবার বাপ-মা মন্য়া গেল । বাগেন ডিট। আগ লইসা 

সেনিঃসঙ্গ দখিদ্র ভীখন কাও।ইয়। দিল। ক্িগ্ছ রোজ তাহ[ব একবার খাটে 

আসিয়া না পসিলে নয। শেষে আগুবী খুণ্ডি ভইণ। তখনও সে প্রতিদিন 

ঘাটের সেই গব্চিত পহঠার উপব বসিয়া গুপাব্কে দিকে চাভিয়া থাকিভ। 
তাঁবপব একদিন মখিয়। গেল। দে আগ ঠচিনধভ বতসবেব কথা । এভদিনেও 

আমি আছুপীকে ভুলিতে পাখি নাহ । 

আব একবাব ঠিক সন্ধ্যাব অগে তৃমুল বাদ্ধ বাজ।ইয়। এক পিখাভের 

ববযাত্রীৰ নৌন1 আসিয়। জামব পইঠাব ধাবে নোঙব কবিল। এক নুঠৃ্ে 
হাসি-পরিহাস গান বাঁজন]য নদীব তাব যেন গবম হইয়। উঠিল। হ'খপব 

১৪ 



২১১৩ বঙছগভারতী 

তীব্র মশালের আলোয় পালকি করিয়া! বব চলিয়া! গেল, ববধাত্রীরাও তেমনি 

হাসির কলবোঁপ তুলিয়। বরেব পিছনে পিছনে চলিল। নৌকাথানি ঘাটে বাধ! 

রহিল, তাবপর 'অনেকট! বাত্রিতে আবাব সোবগে।ল গুনিলাম। কি একট! 

বাাপাব লইয়া কনু।পক্ষেব সঙ্গে ববপক্ষেব ঝগড়া হইয়াছে । কন্তাপক্ষ রাগ 

কবিয়া বরপক্ষকে মাখিয়া তাঁডাইয়! দিয়াছে । মেয়েব বিবাহ দেয় নাই, বব্ষাত্রীর 

দল ফিবিয়! আসিসাছে। আাহাদেব খাওযা-দা ওয়। ভয় নাই | কয়েকজন উঠিয়। 

বহিমাবাদেব বাঙ্গাবে চিড|] ও কলা কিনিতে গেল। নৌকাব ছাদে উপব 

একটি কোণে বব একাকী বদসিযাছিল। তাহার টাঁচব-চিক্কণ বাববী চুলে ঠাদেব 

আলে পিয়া চিকটিক কবিতেছিল। তাঁহার পলাটে চন্দন-চট| এখনও 

মছিক্কা যায় নাই | দুবে মেয়েবাভী-খজনা খ।জিতেছে | ত'ছাব। 'আঁব 

একটি ছেসেকে পাহয়। তপন কণ্তা সস্পাপ।ন কলি2$ঠে। নোকাখ হাদে বসিয়। 

বর এছ*্লিতে দ্দ'মা: গৈঠাৰ নিংক ঢাঠিমাছিল ॥ সেই ছি বেন আমার বুকে 

লাগিযাছিল। আমি অ!ডিও তাঠ। ভুলিতে পাণি নাই । 

কত »।বখলিপ?/ এলিলেযুধার শনা। কঠথ-্*খেক স্বৃতি আমাৰ 

বুকেব এই ভগ পঞ্জবে গাথ। হউযা আলে | পাছশত বসকে কত জান্মীয় 

আমাৰ খুাক ভাহাদেব স্মৃতি বাণিয়। শিয়া । আছ "আমাক আমীর 'আাছে, 

অভিথ1 হই আগ্সায়তায সুখ নাহ, ভা] বলিতেহি না কিন্ক অত্র 

বেদনায় সেই সপ ধন একেদাবে 'আচ্ছন হইয়! গিখাছে। আমা ঈ্গীবনের 

দাড়িপালীয় দততনানেন চেয়ে 'অঙানেণ ওজন বে অনেক বেশি ভারী হইয়া 

গিশাহে। কাখ আমি 'কিকণপছিতে তেব দিকে তাকাইয়া থাকি । উষ্ণ 

লব-জ্ঞাগবণেন অক্ণরাগ 'আমাব গীপনে নৃতন উরাস আনিতে পাবে নাগ 
বেদন|ময় করুণ-দষ্টিনে 'আবও উজ্জল করম! দেখাঁয়। মধ্যাহ্েব খব বৌদ্রতাপ 
আমাব হতভাগা দীর্ঘজীবন নদীন ব্যাকুল কলগানেব স্থুরে উতলা হাওয়ায় শুধু 
হাহাক।ব কা দিবে । অপবাহেধ মান আলোয় জীবনে খেন মরণেব নশ। 

লাগে। হায়! কশণে আমাখ গত কব্ণশ্থৃতি-দষ্চিত এই ভপাবশিষ্ হট শুলে। 

একেবণে খসিগ পড়িবে । নদাপ -আতে আমাৰ এহ লুপ্ত প্রাষ মশ্থিত্ব নিশ্চিন্ত 
হইয়। ভাসিযা বইদে। আমি অকুল নদীব তাবে খপিয়া দিনের মাপ। জপ 

করিতেছি, £-মালার শেষ কবে পাই ? 
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আমি একটি টাকা। আমার শ্বেশ-চিকণ বিচিত্র কান্তি দেখিয়া তোমব 

সহজেই বুঝিবে আম বজতময়। ধক্ষে যে লক্ষমাধান্ পুকধেধ মখমগুল আমি 

ধারণ করিয়াছি--ইনি ভাবত ও ইংলগ্ডের এককালীন সম্রাট সম এঞ্ওয়ার্ড। 

বিগত ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে জুন মাসে টাকশাল হইতে আম 'অন্ুজল এঠি লইয় 

বাহিব ভইলাম। 

প্রথমে বুঝিতে পাব্লাম ন। কোথায় যাইতেছি। আমার প্হমংখ্যক 

জ্ঞাতি-ভাতা। আমাক সঙ্গে ৮লিলেন। একট| লাল বংযেব শক আববণেব মধ্যে 

আম হিল।ম। পরবে বুঝিতে পাধিযাি-তোমখা। উ্ঠাকে খেক্জাশিমিত 

থলে বলিখা থাক। 'এঠ প্রক্কাৰ আব কয়েকটি থলে যে মামাদে! পাশে পাশে 

চলিযাছে, অ।বণদ-ণন্ত্বেথ হুম্। নাক দিয়া আমার কু ক্ষুধ উজ্জল কণাক্ষের 

ধা আশি হাঁহা। দেখিয়। ল্ল!ম। প্রথমে “মাখাদের' গলেগুলি একটি 

£মোঢব লণী' নামক ণচিএ যানে চলিল। এ খানের আহাবো আমবা 

নিক বেলওযে &শনে গিয়। বেলগাডাতে। প্রথম ঢাপল'ম | গাডীতে চাডবাৰ 

সময় মানুষের ভাষণ ভাড দেখতে পাহলাম। 

গ[ভা খখন চলিঠে আবন্থ করিল, তখন আনব বেশ ভাল পাগিপ। আমাব 

কাছেব গাডীব জীনালাট। একটুথা।ন ফাক কব! ছিশ। বত দেখশাবদেশে 

প'চ-গিশ।লা হাওয়া খেক্যার বুট ফাক পিয়া আমাব গায়ে আদিত লাগিল। 

অবশেষে খহুদুব ভ্রমণ কবিয়। বাঙলা দেশেব একটি ক্ষু্র মহকুমা শহবে নাম 

বলিব না--আমব। উপস্থিত হইলাম । একটি ছোট গুদামঘব, দ্বারদেশে এক 

বন্দুক-ঘাড়ে (সপাহা দীড়াহয়া আছে। তাঁহাব মুঠি ভীষণ--গোফজোডা 

প্রকাণ্ড। মোটেব উপর ভাহাব গম্ভীব মুখ দেখিয়া, কেন গানি না, 'আমাব 

হাসি পাইল। 

তাবপণ কয়েকটা দিন একজায়গাদ্, একেবাবে চুপ কবিয়। কাঢাইলান। 

থসিয়। খাঁসিম। বড পিনাঞ্তি জম্মিল। সেই অন্ধকার ঘবে কতক্ষণ মন তাল থাকে? 

কিন্ত ভুলাহ মাপের পয়লা তাবিখে অধ? ফ্িবিন। আব কয়েক জন 
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জ্ঞাতি-ভ্রাতার সঙ্গে আমি উক্ত মহকুমা-হাকিমের বেতন হ্বরূপ তাঁহার 'মণি-ব্যাগ, 

নামক ক্ষুপ্ত চমেব থলিয়ায় আগমন করিলাম | সঙ্গে সঙ্গে একটি ইই্ক-নিমিত 

দ্বিণ গৃছে আমাব উপ্বগতি হইল। হাকিম মহাশয় উপবে গিয়াই আমাকে সেই 

চর্মগৃহ হইতে উদ্ধাব কবিয়। মধত্ধে অব একখানি স্থকৌমল হন্তে অর্পণ 

করবিলেন। বুঝিল।ম এই হস্তে অধিধাবিণী হাকিদ্রে গৃহিণী। হাকিমের 

গৃহিণী খেন জানি নাকিছ্রক্ণ গবে আমাকে 'আম।ব আব কয়েকটি জ্ঞাহি- 

ভ্র/তাব মঙ্গে এক করিধ! এবটি বিচিত্র তোরঙ্গে বর্ণ কবিলেন। এই তোরঙগটি 

উক্ত ভদ্রমহিলা নিন সম্পাণ্ডি। ইহার মধ্যে মমি একটি অভিনধ শ্বনদব 

গবিবেশেখ মধ্যে আসয়। পঠিলাম ॥ চাবিদিকে একটা স্ন্দব মি গন্ধ অন্রহ্ন 

করিলাম | নানপ্রকাব নৈচিভাময বন্দি নপক্গণ কত্তে লাশিলাম। কতিপয় 

তীর শৌশন্নুক্ত বর্ধিত গঞ্জের একটি শ্যারেট১ত-একটি আানের বোটাৰ 

মধ্যে শিত। ফেই বোধের উপবণ স্গন।ছেব জন প্রত দান। পুঝিলাম, 

মদের 'দামন।প। ডুচ্চ পয । ঠা ন অকখহাব রী হক হানে থাকাতে 

5হ্হা। গতভোও ম।সেহ ভাবছ বদের দন কাদয। মী বান লাগত । 

1705 2 নল শঃ জিব হি হুশ তব লন ২৩ ০12ত1ত গোপনে 

ন1ঞত হং (15 1 এ৫বপ হপুস্তায ম্তগ গার ত 5 তাবু জস্াদ খু তর কম প্রাণে) 

সেল হুশ্চিছু। হল | কাবশ বাঠিব হলে সুন্দৰ গুধিবীন এবড। অনিণগ 

আঁবষশ হণ আঅভিভব তম নিবখঙ্ছিম প্রগখা ও তকমা পাববেশ 

'জপধুককাল স্মাব তাল লাগশ না । আম থেন ভাপাহঘ। আঠগান। 

অবশেষে আমি ৬কদন দুন্ভিলাভ কধিলাম | একদ| মন্ধাকালে মহক্ুদ| 

৯কমেব হাালক মহাশয় ৬পিশাপাতির গুছে পদধাপণ কাবলেন। ইহার বেশভুখ। 

ও আকাব-প্রকাব দেখিয়া আনি বুঝিলাম» ইনি পুবন্ধধ। কয়েকদিন পথে 

সেই নিজন প্রকো্ঠে তিনি অডি সম্থপণে প্রবেশ করিলেন । খু ছবিং। 

তাঁল।-ভার্পাখ শব হইল। তাখশব জতি অল্প সনযেখ মধ্যে যেকপে স্ু|নএষ্ট 

হইয। শাল মহাখসেব হীবুটেব গঞ্ধাক পকেটে 'আ।সয়। আশ্রয় লইঈলা ৭, 

তাহাতে আমার তাৎকীপিক অধিকবাব হন্তনৈপুশ্য অনুর কিয়া গৌবরধেধ 

কবিলাম। 

কি্জ আমার শধৃ্ে জপেক ছুঃখ হিল। খাপক মহাশণ মামাদেব লইয়াই 

নিকঠবন্তী বেলওয়ে ষ্টেশনে ছুটিলেন। উ'চাব টিকেট ত্রয়েব মূল্যস্বরূপ তিনি 
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আমাঁকে রেলের কর্মচাবীব হস্তে অর্পণ কবিলেন। তাবপব একবাবও9 তাহা 

শ্রীমুখ দেখিতে পাইলাম না । এজন্ত মনে বড় আফশোষ বহিয়া গেল। এবংবিধ 

নিপুণ ও কমঠ ব্যক্তি দেশে যত 'অধিক ভইবে তই নঙ্গল 

কিন্ধ বেল ৪য়ে ছ্রেশনে আমি এক ঘণ্টাও বাদ কবিতে পাঁবিল'ম' ন|। 

একটি মশসাব পোক'নদাব পণা এসে হা শভবে আলিযাহিল | সে ষ্টেশনে 

টিকেট ক্রয়ক।লে নোট ন্ডাঙাইয়। ভাজালী-স্ককূণ আমকে লাভ ববিল। 

তাহা ণ:গ়্াষ প্রবেশ হবিষা বলে চাঁঞগা এক অতি অজ ১ঢাশায়ে আসিয়। 

পরড়িসাম। 

দোবানদ'ধ মচাশন পহপতী গাইবে আমে হাতের নিমাতে ঠলদেশে 

দোক'ন %5।৮লেন এ।ং বেন। োযে মহল্য এহে উদ্দেশে আনাতে তাহাব 

পুতের হনে এপণ বধিলেন । গুন অমগকে এত মতন্তশালীব ছন্ছে প্রধান 

ক্যা একটি শশধুত ভুল) মনু ইলিশ মধ্ত লগা গৃছে প্রহ্াগিমন 

কাবিলেন 

দত্তাটীণা আমা সইগাঈ অনি ঠলিদনশু হরির মদো বন্দ! কাবিল। 

আমি কেহ শ্রান হাগেব ননাব উরি হইয়া বহিলাম। দ্গিনে যেন 

দম আবার) হ'ঃসিতে লাগিল । সঙ্গ প্রানুক।তন এবার তি বিয়া 

মংল্যলীম আানানে একটি আপেগাকিত খবিজ্ম। ৮৮ টিকা লনা বঙ্গা 

ক।বল। মান পক্রতে1॥ বৃহগব সগ্তুবত বিশেষ লাঠ ভইখাডিলশকাবণ তাহার 

শেন ওটি 9৬৯ চা 5খ দথিগান | দোকিলান কি, হাভাৰ নঙপশিঘাবে কখে 

নাক 'পার পৈহা গছাহলা। দিশা ছাতিষ্র 2 বিসাজে। উক্ত অঙ্বনিশা সটস্য়। 

গে পণপ্রা্শ্বত আরশ কগয দিন উিাদাবে হান সবািধণ প্রতালে 

গ্রামস্থ বাগ গেকব।প বালে হানান্ুবিহ ভহলাও। 

সেকবা মহাশয় অঠিশব পপণ | পাজেই সাহাব গুঙ্গে আমাকে গিছু 

দীর্বব(ল যন করিতে ঠইল। প্রুষ মারি হ্সর তভাব গুহে বাটাইয়! 

শবৎক্কালে ছুগাপুজপি প্াককালে শেঃবা পুন ছুঠন ধুঠি গাম জ' কালে 

আমি বন্দধাবম।খান ধ।মে পছিল।ম । এখানে কদ্ধ হারিক হাল সাধন ধবিতে 

হইল ন।। ব)পসাধী মহাশয় ধীপাল।ব বুজে।বে কলিকাতায় চালান আনিছে 

গিয়া মহাজনে শবে আামাকে দির আস্িলিন | দীর্ঘ পনের বুখসন পনে আখাব 

আমি কলিকাচাঁয় আমিনা । আমাৰ দে সেই নৃহনহের উচ্লভা 'অনেকট! 
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কমিয়! গিয়াছে। কিন্ত তাহাব জন্য মানব সমাজে আগ্রহে কিছুমাত্র কমতি 

হয় নাই। আমার পদমর্ধাদ। সমভাবেই বহিয়াছে, দেখিলাম 
বস্ত্র মহাঁজন সত্যই একজন 'মহাজন? ব্যক্তি। তাহার উদরেব চক 

আমাবই মত নিখুত । তীহাঁব আবাদ বাজপুতানায়। তিনি শুনিলেন, নৃতন 

রাজার আমলেব টাকায় রূগাব নাকি খাদ বেশি । তাই তিনি যতগুলি পুবাণ 

টাকা সংগ্রহ কবিতে পাবেন লইয়া মহাবীবজীব জন্মোৎসব উপলক্ষে দেশে বওনা 

হইলেন। আমি টাহাব পিশাল পেটিকায় স্থান লাভ কবিলাম। 

গৃভে গিষা এই মহাজন একটি অন্তায় কর্ম কবিলেন। তাহাৰ 

উদ্রাসনেব উদ্ভব-পূর্ণকোণে একটি মঙ্কাবীবেপ মন্দিব বচিযাছে। মন্দিবের 

ঈশান কোণ একটি ছোট পাথব এক লৌহ দণ্ডের সাহাযো খুলিয়। দেল 
যায়। সেই গাথব খুলিলে” দেখা শাইনে এবট। ঘুশানে। সিডি । সিডি 

দিয়া শিদে নামিলেঈ একটি »-গবিপব গুপু-বন্গ। সেই পধ্-কক্ষে বন 

পনবদুতঃল সঙ্গে 'জাঠামও বঙ্গিহ হচ্লাম | হিজধধি এই বৌরপ।হাসলীন £ই 
নবকডপা স্ব'নে আমি জীবন ৭ হনয় আছি | কোমাধিনকে মন্দান বলিয়া 
দিলাম, মদি বেছ পাঝে। 'অমাকধে উদ্ধত করিও । আমার সঙ্গে আব 
ধাহানা 'স'ছেন, এখানেন্মনি আপিনে গালে, শবলেই “ভামাদেজ মন্ধে য।ইতে 
প্রস্থত আছে। 

আমি যদ্দি রাজ হইতাম 
প্রথমেই বলিষা খা ভাল, বাঁজ। হইবার জগ্ভ "সামার মধ্যে অকম্মাৎ 

সে একটা ছুব'ব ক্গাঙ্জপাকপ স্বপ্লোখত বীবেল ভাঁয় জাগিয়। উঠিয়াছে, 
তাহ! মোন্টই নয। ভাবক্স্যাটের ভতবকে ঘে সব বাজপুকষ এইপ্রকাব 
উচ্চাশাসম্প্ম বাক্তিগণেব সন্ধানে সর্দা আনাচে-কানাচে গুবিয়া ক, পান, 

শামি তাভাদেব কেহ নই । 'আমাব নিক হইতে বিপদ ও তাঞার্দের দিক 
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হইতে ঝামেল! বাচাইবাঁব জন্ত--এই কথ। পূর্বাহ্েই ঘে!ষণা কথ! বিশেষ 
বুধ্ধিমানেব কাজ বলিম্া বিবেচনা! করিতেছি । 

ভাবিয়া! দেখিতে ধইবে আমাদেখ আদ্ুকালকার প্রচণ্ড গ্রীষ্ম-তাপ-তথ্থ 

দিনের পব যে বাত্রিমান মাসে, টহ! আদৌ মাবব্য বজনী নয়। ন্যার 

আমাদের অনাঠে-কাঁন।চে যে সব বাজপুক্ম গে'পনে ঘুবিয বেড়ান, তাহারা 

কেহই খেগদ।দেপ থালিপ হাকন-মদ-বাদে ভা মণ্দোনুভিশমম্পল্ন নন। 

ঘদি ৯ইঠেন, ভবে বক্ষমাণ জল্লনা-ক্ণনার বলে গর শিশাশেষে আাবু 

হোসেনের স্কায় মণ গর্থ-নশিপে সাত £ইযা বাঁজ্দগড ভন্তে লইয়। পুবাপুরি 

বান্গকার্ধ পর্যালোওনায় শীধনের চবম ঢাব্নণ্টি ঘণ্ট| ৯ডান্ধ পা সঙ্গে 

কাটাইতাম১- একটি মহরত অবহেলা কাও।ইতান ন।। আব হাতিভাসে এই 

একটি [দনেব কাঠিনা উজ্জল শাল বে লিগা হয়া খাকিত | 

বি9% আহব। উ-হ্াসে? নথ কাটিয়া খিমছে। সম কেও কাটিয়াছে, 

আমা খবন৭ কাটিণাঙহে,। হবু শ্সকপ্মাৎ যখন বিখ্বশিঠন্ল্য একটা অনল 

বাঞ্গসম্পদের প্রত দিঠেছেন, হথন ত5। পহ্যাখান কারিশা লাভ নাই । 

এেতী কবিখ] দেখিলে, আর টি অর্ধব্ট"ব 5ন্যও জীবনে মামার মেই 
আবখা বঙ্গনীব অ'ঝ্ণ বহহ্তের উদ্ল হাওখাম এডাঃ তমাল মুহওগলি 

ফিবাইয়া 'আন্তে পাখিপ না? পনাখ!গৃছে লেখনা5৯ নীরব কর্মবত 

প্রতিঘোণ বন্ধদেখ বথাও পণীন্ষাব 'সাক'ক্ষিত ফলাফলে কথ! ক্ষণেক্কের 

জনক বিস্বৃত কইয়া খাউব। ৬1ধনে 'আপাঁব প্রত্ামের ভাগ্যা বাছিবে উদার 

অম্পইট অকণ।পোকে জীবনেব কমঞ্জাণেব সমস্ত কঠাপত। আতসপ ব্হস্তে 

মর্ডতত হইয়া উঠিবে। সঙ্গীবা সব (কাটালপুন্র। নন্রিপুত্, সদাগবের পুতে 
পবিণত হউধা উঠিবে এব তাহার মধ্যে ধিশত জীবনের গোবশমর দিগ্বিজয় 

কাহিনীন গোববময় ইতিহাঁদ পিছনে লয় মামি শিঃশস্ক নিঃসপ বাজ্য নখের 

অধিকাখা হইব । 

পৃাকাশ নারুণবাতন বঞ্জিত হ৪ধাব সঙ্গে সঙ্গে পি“ছদ্াবে ভৈবশী বাগিনীতে 

নহণৎ খাঁঞিছা। উঠিবে | বৈহালিবগণ। গাবণোচ্ছমিত কানায় মহাবাঙ্গের 

বন্দধনাগান করিতে । আমি গ্রাতকখান*পুর্বক সবশ্রথম জবাকু রমবর্ণ উদ্দাযমান 

দিবকবকে বদনা কবিন। 'অতঃপথ গ্রাভঃক্াদি মম।পনাস্তে মভাপবিচ্ছদে 

ভূষিত হইব। সভাঁবোধগণ বাঞ্জাব সভাপ্রন্নেশ বার্ত। উচচৈত্ববে ঘোষণা 
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করিতে থাকিবে । বন্দিগণ রাজার গৌববগ্বীতি গাছিতে থাঁকিবে। সভায় 
গ্রবেশ কবিয়। মহাবাজ বত্ুময় সিংহাসনে উপবেশন কবিবেন। গুনের ও 

হ্যদেব যথাযোগ্য আসন ও সস্তাধণ খিধানপূর্বক বাজ! রাজকাধ পর্যালোচন। 

কবিতে থাকবেন । সাম, দান, ভেদ, দণ্ড এই চতুবিধ উপ|য়েব সঙ্ঘ যেন 

বাজাব মধ্যে মৃতি পবিগ্রহ কবিযাছে। 

বাঁদাঁব আচবণ সবতোতাবে অ।াভক্তাত্য গৌতবে মণ্ডিত হইবে । যে কপট 

আভিঞগাতোব গান্তীর্ঘ হৃদষেব সবধিক প্রকাখকে পীডিত ও সঞ্চিত কবে তাহ! 

আমাব অভিপ্রেত নয়। সম্পুণাঙ্গ হদযেন সমগ্র অভিব্যক্তি যেন স্ুরুচিব সহঙ্গ 

কোৌলীন্তে গভীব একট। অসানান্ধ গভাবও। ৪ বিশালঠ। লাভ কাধবে। হদয়েব 

উদ্দাবত1| ও মহগধণ] প্রর্ভোকটি আব, সঙ প্রকাশ লাশ ববিবে। 

বা্জাব সৌঞ্জে প্রজা-দাধাবণ গবিঃ% গাতবেশা বান্দর ব1জশক্তি ইঈষাযুক্ত 
৪ পক্রবাঞ্ড আভফিত থাকিবে। 

গত্যেকটি বাদ্দকার্ধ এটি বজাব প্রতোকটি 'আঙখণেব চতুদিকে অতক্ষণ 

একট অনিবাডা হক্ব জাল ব্খাগ কর্বে। বাশের নষেক পল জানের 

গোবপ্ময় ইঠিঠাসের বিল-৪টিল ভাব বাছা।হবেকের গপপতা আ।দরণে কু 

স্ংবে না! বেঙগমা, কেমী, বার্চনও দানা, দৈতা, তালবেচালে সপে খালাৰ 

যেগাদোগ অবগুন নয় বাজশক্চিণ চতুর্দিকে একটা অগোকিকতা হহ।কে 

সর্দাত লৌকিক লখৃ| হইছে দৃবে বঙ্গ । বাবিখে। 

সামার বাঙো ঘানছুঃখী কেহ নাই | কেই উঠানের ভণ্য দুধ করিব 
প্রিকাণ্ বাচেল হহতে বকা গাওয়া গেল । বগতঃ কাভার 2৭ দণ ধব। 

একঢা। আজগ্ব ব্যাপাব। মাঝে মাঝে পবশার্টেব আক্রমণট। ৮২ । বঙ্জাবগ্ঠাব 

চর্চ। না থাকলে "ক্রিব অপ্তিথাই খেন একটা সন্দেহ জনক ব্যাঁপাব হইয়| উঠে। 

ক[জেই যুদ্ধ-তিগ্রহ মাঝে মঝে থাকিবে। * 

হায়! অবব্য ভপগ্থীসেব সেই মনোহব বাগ্য হইতে মআমত। চিবাঁধনেব 

জন্য নির্টাসিত হইয়াছি। যোদন কণ্রনাধ শুপু সৌন্দধ সাসিত, সসাবে 

বিশ্ব কোথাও ছিল ন1সে দিন বাজার ভীবনট। কি মোহময়ই না মনে 

ভইত। মনে হইঙ সংসাবেখ সকল সৌন্দয যেন তিপ তিল কাঁঝয়া আহরণ 

কাঁঝয়া বাঙ্ার জীণন গড। ছিল। আজ কঠিন ম*সাবেব সম্মুখীন হইয়াছি। 
বুবিয়'ছি বাজাব গলায় শুধু মুক্ত।মালা, শিবে লঘু গাব শুভ্র উষ্ধীষ থাকে 
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না-_মণিখচিত মুকুট মাঝে মাঝে বড়ই গুকভ|ব হইয়া উঠে। সেই গুকভারে 

সংসাঁবে কত রাজার মস্তক ভূমিতে লুটাইযা পঠিতেছে। জীর্ণ কুটীরে কুটীরে 

মহারাজের প্রতিদ্বন্দ্বী অপেক্ষ। কাবতেছে। 

ধুলার সংসাবে বাজাব শক্তি, হাব জীবনে দ্বধিপাঁক যাহা থাকে 

থাকুক। কিন্তু কল্পনাব তুলিতে খৈশবেব মোহমধ যে অপবূপ বাঞ্জাব মুতি 

হৃদয়ের পাটে অঙ্কিত হহহ। গিয়।ছে, সাহিছোব সংসাবে ভাঙার দাখী ঠিবন্তন 

হইয়া! থাকুব । মণিধয় ভাব শ্রাসাদচুডা নবাব ছঢায় স্রি'দন [ন্কণ 

হইয়া থাকুক । গ্রথব মগ্যাহেন ক্চঞ্চল ধূলঞ্লে তাহ। নান ন। আচ্ছন্ন 

হহল। 
আবুহোসেনকে বাদশা» ভ11ন্নজল্খশাদ পুন। একতা দিনেৰ বাদশাহী 

দিয়।ছিলেন। 1খখপিগ্য।শযজ মাহ জিখগটাব হত বে এদশাতা িয়।ছেনঃ 

তাকাতে তৈবব। অভিনেকের শেখ হহতত নত হতেহী ও চ্য-চ্যাতব গুবণা বাভিয়। 

উঠে। বু ইভ! সঞা। বু মেণমেডব আন ।নে কি” নেখণঞ্ন নৈশতাব 

যেমোঙডল হব পস্মাব কত জালে ভ15। 'দ্ঘচ। শু । বুদ্ধ দিয়া ভাব 

মুসা খ্াদএ। পাই নাও হাদন্ ভনছে ছে লাস্ব।ক সহ শিক সেশিয়। ববাড 

বনস্পতিপ ভান ভাবনকে ছায়া ও আশ্রস দান 501 5 শ্বাকী। কখিতে 

০ খ নাই, পায়ে মাঝে এক শ্রনে। বাছ। আনান শু খুবতে শা।নখা আনে। 

সেখানে আমি বাড । ভাবপা গে স্বর ভাগিয়। যায়। তন বাস খখেব 
অমন্োধ খদয় কেখলহ *খন আতি ধাবে 21৫ সস্পষ্ট ও গা শিতে থাকে 

--আযাম যদ বাভ| হইতাম” । 



ডাঁক বিভাগ 
[ চিঠি-পত্র প্রেরণের গ্রাঠীন বাবস্থ! ও তাহার জস্বিধা-চিঠি-পত্রের যাত্রা-পথ-- প্রেরণের 

স্যয়-ব্ভিন্ন বিভান ও ভাহাদের করপ্রণালাউপমংহার |] 

ইংবাজ সবকাবেব শাসনে গাবতবর্ষে যে বয়টি শুভ প্রতিষ্ঠানের তি 
হইয়াছে, "ডাক*বিভাগ 'ভাহাব মধো কাহারও অপেক্গ। নান নয়। পুবে 

চিঠি-পত্রেব আদান-প্রদান 'অতান্। দুরূহ ব্যাপাব ছিল। উহাতে এত অর্থ 

ব্যয় ভ$ত দে, উঠ! ধান লোকের একটি বিপাসেব ব্যাপাব বলিয়াহ বিবেচিত 

হইত দরিদ্র পাংক্তদেণ চিঠি-গজ। পিখিবাঁব আপা একেবাবে শুদুবপবাহত ছিল। 

চিন, এখন মাধ তিনটি গযসা বায় করলেই ভাবছেখ এক শ্রুন্থ হইতে অন্ত 

গুস্ত পমণ্ত য-কন সাই পর প্রেরণ কৰা 2য় পুদে শআদ প্রেরণ পবিভে 

হলে ্রঙণাশা +এ শৃহখ নঃ ৩ করিতে হষ্টান | অনেক ক্দেত্রে এই উদ্দেস্ছ্য 

খিণ্যে পঞবাভণ সবক হহতে জি খাবিত। এই বাবগ্কায পরথানি 

নিদিষ্ট পানে পেছিতে অভ্ান্ধ শিলদ্ধ হহত। | বি" বকুল গথে গএখুলি লইয়। 

পত্রবাঙক যে সর্থণাৎ গন্ধধা স্কানে পৌছিতে পাবিত, ও15% 7 নয় শেষ 

পধপু হয় ভ্রগুলি নিল হনে পৌহতে এ1বিত শা) পথেই নট হইভ। 

গকরী সংবাদ খ্েবণ কৰা ৩ চলিতই না, কিন্তু ইংখাজ সবকান ডাক-পিভাণেব 

দর্তন কাবা) এই অঙ্গুবধা স্পূর্ণগপে দৃব কবিয়াছেন। মতি অঙ্গ বাষে ও 

মঠ অল্প সমগ়েই আজ নিবে ও দুরে সবই পঙ্ডে সংখ] প্রেবণ কৰা 

যাইতেছে। দুব যেন আদন্দ নিবউ হইযাছে, প্রবাসের পরেশ যেন 'গনেকটা 

কাময়। গিখাছে। 

চিঠি পত্র 9 প্রেশিভ দ্রব্যে 'পাশেলগুলি বিহিন্ন বান-বাহনেব সাহায্যে 

৪ধ্য স্ক।নে পোয়া থাকে । িনাব নামক এক আ্েণাব কমচাবী আছে। 

হাব! টিছিপঞ ও গুশেলেব খপে ঘাটে করিয়া সাধাবণতঃ তিন-চাবি মাইল 

দু্খভা কোন পঠ ডাকবে পৌছাইয়। দেয়। পথে কোন নদী বা খাল 
অতিষ্রম খবিতে হলে, সেখানে ডাক-ব্ভিগ হইতে খেয়া-নোকার ব্যবস্থ। 

থাকে। বেল বা ট্টামাবের পথ হইলে ₹ আব কথাই নাই। চিঠি-পত্র উহার 

. 

সপ 

৫ 
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সাহায্যে অতি শীঘ্র উদ্দি্ট স্তানে পৌছিতে পাঁবে। এইবপে ডাঁক"বিভাঁগ 
আদ্গ দেশ ও কালেব দৃবত্ব জয় কহিয। ফেলিয়াছে । ভাবতেব যে-কোন 

স্থানে আঁন্*-_বড় জোব দুই-তিন দিনে মধ্যে_-পত্রাদি পৌছিতে পারিতেছে । 

ডাক বিভাগে সবকাঁরেব আয় নিতান্ত কম নয়। কিন্ত সাধারণ লোকের 

গত্রা্দি প্রেবণ ববিন্ে যে ব্যয় হইয়া থাকে, তাহা 'অতি সামান্ত। এই 

বায়েব সহিত ডাক বিভাগে দ্বাব। দেএবাধী যে পধিমাণ উপকাঁব লাভ 

করিতেছে, ছাহাব ভুলন| ঝ বিয়া দেখিলে ব্যয়েব কথাটি নিশান্থ 'অকিঞ্চিংকর 

বলিয়। মনে হয়। ডাক বিভাঁগ যে 'দশব।সীর কনুই স্টপকান কবিতেছে, 

তাহা কাহ'”৭ ঝিতে বাকী নাই । নিব শ্রম্ীবী৪ ডা পিভাগের 

উদ্তগিঠা মঙ্বদ্ধে বিনুমাজ। সংশয় পেগ কবে নী । ইত্ব।জ সবকাব ভাবতে 

বযতপ্চাল শএগকণেো গ্র+€ন কবিযাচ্েন) তাক বিভাগে নত এহ হট] *নপ্রয় 

আব বিছুই হস লাঠি । দেখবা সপজাক্ে প্রতেঃকটি পিশি-াবন্থা প্রণমে 
(71 সন্দেগে 47 5 দেগিযা হক, শু অমল্ীপাদের ১ বশাই নাই । 

টিখ চ$ 115 কে নকলেই এব হতো পূরন উপ ছাট তন্দা স্কায গভণ 
1 শাছ়ে। সং হহতে কহ শেন [1 চল শনি পব্যা টহ বনাব 

জলপ।শায় এতগএে টন পণ, ছে সাদ জগহামীন শের কলাণি 

সাগিঠ ভয়, ডক বিস্থাণও চিক হণ | পেশণাসীর টনিকট হনে অতি 

সাম গণ গঠন করিয়া ডাক [ছল চর সমল ছিপ ফিণাভয়! পিতেছে। 

ডাক নিহাগেব মপো অনেক এলি শাখা আছে _মনশিন্মজীন, বেখিষ্্রেখন, 

মেভিস বাধ। টেলিগ্রাফ প্রভৃতি । মনিরা বিভাগে এক হান ভইমে 

ান।গুবে অর্থ প্রেবণেব বন্দোবস্ত মাছে | পাক বিভাগ অঠি মন্নমাত্রপাশিশ্রনিক 

লহৃয়া যে কোন পরিমাণ অর্থ, য দুবেই ভউচ, অভি নত্বব পৌছাইয়। দেয়। 

'বোঁভিষ্রেণন' বিভাগ ও ইনি ৭বেনস্' বিভাগে জিশিযপত্র দ্ূব দেশে পাঠাইবাব 

স্থবযবন্থ। মাছে । ধাঁচাভে প্রেবিত জিনিষগুলি যথাযথ ঠিকানাধ নিবিদ্ধে পৌছে 

ডাক টিছাগ তাচাব পাঙ্গিজ গ্রহ] কবিষা থাকে । পথিমধ্যে অভাদ্নীধ কারণে 

কোন জিনিস নই হইয়। গলে, ভাব বিভাগ হাহাণ জনক কষতিপুবণ করিয়| 

গাঁকে | “সেভিতম্ ব্যাৰ' নিতবায়িতাব উত্সাহ দিল অন্ত স্থাপিত হইয়াছে । 

ভাবতেও দবিদ্র অমোপলীব!ব। যাহাতে ছুই প্স। “মাইয়া বাখিতে পাবে এবং 

এ সঞ্চেত অর্থ ডা বি৬গেব সেতিংস ব্যাঙ্কে আমানত কবিয় নিশ্চিন্ত থাকিতে 
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পারে, গভর্ণমেন্ট শুধু সেই উদ্দেশ্তেই সেভিংস ব্যাক্ষেব হৃট্টি কারযাছেন। 
এই বিভাগে আমানতা টাকার যং্পামান্য সুদ হিসাবে দিবার খাবস্থাও আছে। 
“টেলিথাফ'ও একটি অঠি প্রয়োজনীয় বিভাগ । সকল পোষ্ট অফিসে টেলিগ্রাফ 
করিবার বাবস্থা নাই, তবে দুখ দেশ হইতে টেপিগ্রথফে কোন খবর আসিলে, 
যাহাতে এ খবখ অতি বক্ষগ্রভাবে উদ্দিত ব্যক্তিব নিকট পৌহাইযা দেওয। 
হয়) সে বানস্ত| সকল পোই 'অ্িসেহ আছে। আজক।ল বঙ্দেখেব বিভিন্ন 
গানে মালে বস! পবের গ্রকেপ $ওয়ায়, গতর্ণমেন্ট পোষ্ট অফিসের মধ্য দিয়। 
আত নল্প দুপ্যে কুইনাইন বিক্রয়ের স্ুবাধস্থ। ববিষাঁছেন। 

এইরূপে ডাক খি্াগ আধুনিক জাপননাঞএাব সহিত অতি গঙীবহাবে সি 
হইয়। গিয়াছে । এহ বিশাগেব বমগাখানা। আবব্কাতণহ দেখাস। মুতবাহ 

দেখে অনেক লো” এই াবৃঠাগে কম কন্যা জিব | সংস্থান করিতে 

পাাথ্তেছে | এমন শ্রপরব্চি'লত বিশ।শ সবক্চাবের পাঝিচুলনায় জা 

শাহ এলিলেও অঠ্যাঞ্ তয় না। দেশবাসণা জনসে এক বিভাগ আজ গঙাব 

খিশ্বান ও প্রা সঞ্চীন্য কিছ | 

শহরের ধোয়া 

আধুন+ ভগতে ধে যাব ১8 পাশা কীণে হয হগাধনঙ্গালে এত 

কলকাবথ।ন] ছিল ন' তসহজনায বৌবাব প্রাধানাও এত ছিস ন। | ১কবশীমাএ 

অপারাধ রখ্ন কাধ সমাপা করিবান জনা টু পশিম।ন। বোখাল চষ্ট 

হহতত উহা 'অতি অল্পই | 1 বর্তম'নে মাঞ্ছা। বতহ শভ্যঠাব ঢবম [শখরে 

উঠিতেছেঃ ভাহান সঙ্গে সহবে ক্লকবখ,নাব প্রধানও হহঠেছে আদ 
রকমের । বেশ। বোগা »য়াখ ধহাহ গ্র্াণ কাবণ। 

কলিকা5] মহাঁনগবী ভাবঙে প্রপান সহব 1লিলে অঠ্ক্তি হঠণে লা। 

ব্যবসা-বাণিহা, শিনেব গ্রম।বে ফলে এখানে নাণ। প্রকাবেণ বলকাবখানার 

হি হইতেছে । ধেই ক্কাবণে ধোয়াও এ।ঢু এবট কখিয়া খাডিতে শুক 

করিয়াছে । এই সমস্ত খলকারথামাব হুষ্টিব প্রথমাধস্তায় এখনক।ব মত এত 

আইন-কানুন ছিল না। কিন্তু এখন বেশী মাইন-কাগন হহলে৭ কলিকাতার 



পহবের ধেয়া ২২১ 

ভিতরে এবং বাছিবে এরূপভাবে কাঁবথানা ঘিবিয়৷ ফেলিয়াছে যে, উহাদের 
'কোঁগাও উঠাইয়া না দিলে ধেোক়াব আধিকা মোটেই কমিবে না। 

শুধু কাঁবথান[ব উপব দোষ চাঁপাইলেই হইবে না। কলিকাতায় এখন 
লোকের বনবান দিন দিন বুছি পাঁইতেছে, তাহাদেব বঞ্ধন কাধেব জন্য ধোয়ার 

সুষ্টি বেশ হয়। পুবে জালানি কাঠ ব্যধহবি হইত বিদ্ধ এখন সম্থায় কাঁচা কয়ল! 
ব্যবহাব ভইতেছে, উহাতে যে পরিমাণ পোয়া হইতেছে তাহা অবর্ণনশীয়। 
মগগাপভাব যুগে না ভয় বঝিপাম সস্থাষ কার্ধ সমাঁধ! ভিন্ন গন্ভাঞ্তব নাই। কিন্ধু 

ত|ই বলিসা ধোসা অপগপাঁবণেব জন্ত ঘেগপ বন্দোবস্ত 5ওয়া প্রয়োজন ০সরূপ 

স্নো বস্থ আদৌ নাই। 
ইভ ছাড| ভাগীপ্লীয বুকে বাণিপ্য জাভা, ট্রীনাব, লঞ্চ প্রভৃতি অবিবাম 

চিল[চিপ কথিতে গ্) মর বেশায়ার চট কন ভষ ন। | 

দেশব ব'ধম-দাশিজা তাত শিয়া বন াকিঠে ৬ইবে হমন কথ! কেহ 

খলিবে ন।। হো তই বাক সব অঙগাঙ্গারব কবিধা আবছা ওয়া দুষিত 
কাথা সাদিতেতহরে লা হাহা আয় য1 কিঃ কাবিয়। দনলাস্তা 

খাগাতভ নং গালা ত 1 হাহা পিকে ভানু বা 7 হহাছে। হঙাব জন্য 

আাশ্ক সবকান। কপোবেশন, সবে শপিকাসু হব কলকাসখানাৰ 

মালিণণেল সভলোগি * | 

শট সানা কল ভীতি বঙ্ষা গাইছে হইলে পমন্দ কলকানখানা গলি 

পৃ ২5৮ তে স্বানাস্কুবিত করিতে হইীনে । কলকারখানা লি এপন খাবে, শিমাণ 

কলিহে হইবে মাগাতে বোয়া চিমনীব মা দিয়া 'ছ উবে টনি হম যায়। 

প্রতোক খাডীন্েও চিমনীব বন্দোবস্ত করিতে হইতো | এহরপ খন্দোবস্ত 

থাকিলে এব বাণীর ধোয়া অন্ত খাঁডীতে যাইতে পাবিবেন।। ধোয়া শ্বচ্ছনে। 

উপকে টিয়া গেলে ব।ডাব জিনিসপএ্র নষ্ট »ই ৫ না, নানাখিধ গুরুতব বোগেব 

আরুমণ আশঙ্কাও গাকিণে না। শহবেন অপ্িমতা কাময়া যাইবে । শহবেখ 

বস্ষিগুলির সংন্বাবেব ব্যবস্থ। কবিঠে হইবে । 

বাল! সবকাব এহ উদ্দেশে একটি দগ্ুৰ খুলয়াছেন। কোন মিল বা 

কাবখানাব মালিক ধোয়াব বাবস্থা সঙ্থন্ধে উদাসীন দেখালে এই দপ্তবে 

গিয়। খবব জাঁনাইলে উচ্ভার প্রতিকাবের ধ্যবস্তা অবলম্বন কব! হয়। 
০ 
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[ সম্য ও স্বান--যে ঘটনার জন্ক সাহস প্রশ্নের অবকাশ ঘটিযাছিল তাহার বর্ণন। | ] 

গঙ্গানদীব সবুজ ভূণাস্থীর্ণ সুন্দব ভট'ভুমি সেদিন প্রভাম্র্ষে আলো উজ্জল 

হইয়া উঠিয়াহিল। বৈশাধেব পবিত্র মন্বস্তবা-নান-দানাদি উপলক্ষে দলে দলে 

তুর্থযাত্রীবা গঙ্গার ঘাটে মমবেত »ইয়াছে । এইখানে গঙ্গানপী বেশ প্রশন্ত। 

ওপানেব তালগাছ গুলব ফাক দিয়া গদুব গ্রামথানি ধেয়াব মত অস্পষ্ট দেখ! 

যাইত্ছে। ন্দাব উশাব অনি দবে একখানি গেলে-ডি"ধ ভাসিগ চনিয়াছে। 

সকল ভইঠেই বেশ জোবে বাতাল বহিছেহে । বাতাশেব গতিব ঠিক নাই। 

কথন? গস ভহতে দশটি পে, কথনও ব গশ্চিম হইছে পুরে খাহাস পজিতেছে। 

সে খাঁষগ্রব'ভে নদাবক্দ বিদ্ধ ভহয়া উত্তাল তবঙগনাশা কটি তহখ্ছে। আনবা 

নর্দীতীবে একটি প্রকাণ্ড ধাগাছের হুল দ,ডাহণা আছি আমব পন্ধু 

গণেশ, শচীন, বাঞ্েন এব" বতীনও "আমান মুঙ্গে দাডাহয়া আছে | ধমনি 

পুণালোভাতুৰ ন'নাথিগণেণ কোলাহলে স্থানটি এখবিঠ হ্যা উ“মাছে। 

কিছুপুংব গাব এবটি থাক উদ্তব-শখে নৃখিয়। গিয়াছে | সেই আড ছাব্যা 

একথানি শো। "দণাদেব দিবে আলিশে০১১ দেখিতে গইম । নৌকাখাশি 

ছৈ-ুক্ত। দুব হইতে নোৌকাধানিকে বেশ বোঝাই? বলিধা মনে কবিনাম। 

সেই উভ্ভাল-ঠবদধমালাব মধা দিয়! আত সন্তুপণে নৌগাখানি আগ্র্ব হইতে 

লাঁগল। মাবে মাঝে দম্কা ভাঃয়ায নৌকাখানি নদীণ্গ্ষে অতান্ত বিপন্ন হহয়! 

পত়িঙ্েছে। ভবে মানিটি শিপুণ। সে অতিকঞ্টে কোনমতে সামলাইয়। 

লইতেছে। নৌকাখানি তখন একেপাবে মাঝ নর্দীহে। মাঝি তীবে পৌছিবাব 

জন্য প্রাণপণ নেষ্ট। কবিতেছে । আমণা বুঝ্িনাম, উহা একখানি যাত্রীব নৌক)। 

হুযত নেকাব মবো '্সনেক যাত্রী আছে । আমাদের দেশেব গ্রামবাসীদের মধ্যে 

অনেকেই থয'ন্রাব সময় অশ্র।পুব্যস্ক বালকশ্যশলিকীদেব সঙ্গে আনিগা বিশেষ 

অধিন্চেনাৰ কাম কবেন। ভিডেব মন্যে এইসব ব।লক-বালিবাবা যে কি কষ্ট 

পায়, তাই) বর্ণনা ক০1 যাঁণ না। খাহ।বা সে দৃহা দেখিয়াছেন, তীহাবাই ইহা 

সম্যক হুল়্ঙ্গম কলিতে পাবিধেন। নদীবঙ্ষে দেই বিপন্ন নৌকাখ'শি দেখিয়। 
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আমর! মনে করিলাম, হয়ত ইহার মধ্যেও অন্তান্ ধাত্রীর সঙ্গে ছোট ছোট 

ছেলেমেয়েবাও আছে। যদ্দি নৌকাখানি কোনমতে নদীগর্ভে নিমগ্ন হয়, তবে 
সেই মব খালক-বালিকাদের জীবন-সংশয় ঘটিবে। এইরূপ মনে করিয়া আমবা 

ভয়ে ভয়ে নৌকাথনিব দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া বহিলাম। 
এমন সময় পশ্চিম দিক্ হইতে একটি দম্কী বাতাস বছিল। মাঝি অতিকষ্টে 

নৌকাঁখানি সামলাইল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ 'আব একটি দমকা! বাতাস বহিল-_ 
তাবপব শাব একটি । মাঝি নিক্পায় হইয়া চীৎকাৰ কবিম। সেই অগতিব গতি 

গ্রাভগবানের নাম কবিতে লাগিল । নেকামধ্য হইতে ওয়ার্ড নরন।বীদেন ককৃণ 

আধনাদ যুগপৎ ইখিত ভইখ। আকাশ শি্দ্ণ কবিল। দেখিতে দেখিতে 

নৌকাখানি নদীগঞ্জে ঢুপিয়া গেল । 

চোখেন পলা পড়িল ৮।| আমাদের বন্ধ গণেশ কোমবে কাপ বীধিয়া 

শীবের গ্কায হদীগডে বণীপাইয়! পান । বিপদের উদ্ধান কানে হইবে। 

তাহাব দুছশ্ক দেখিয। শ্যামাদেব ববেও আশ্শীম সআহসের সঞ্চার হইল। 

বলিতহ জন্ উচ্টসিত হই উঠে, মত গদি বন্ধতে মিলিহা এ্পঙ্গে নদীতে 

ঝাঁপাহদা গাড়লাম। গণেশ আগে পাশার কাদিশ। গানলল । আমবা চাবিজন 

তাহার অন্ুমবণ ব বিলাম | 

চাবিদিক ইহ: অভঠিব]" ঈদতভোব মহ হবপ খুলি শেন কাদে হইয়া 

'মামাপিগতক আঞ্মশ ববিল | কিছু আনব এখন মেন অনন্য 5৪ মাছের বলে 

বলীয়ান ভহফ*ছি । গাব ভঙতে প্রা পঞ্চাশ হাত পুরে নৌক। কপিগহিল। 

আমবা সেইখানে সাহাব কাটিয। উান্দিত হঠলাম । মে যানে পাইলাম, 

হাঁ ধবিয়। তাবে দিক ঢানিয়া আনিতে ল।শিলাধ। নেকায় গার দশ- 

বাবোজন ধা ছিল। তম্মধো তিন-চাবিদন নিঞ্জেণাই আতর কাটিয়া নিখিদ্ধে 

তীবে গিয়া :প।ছিল। 

যাহাব জ[তব কাটিয়া তাবে পৌছিতে পাবিল না, আমবা তাহাদিগকে 

সাহায্য কবিতে লাগিলাম। এক*একছনকে তব বাবিঘ। শাসিয আবার 

আব একজনকে সাহায্য কবিবাব জন্য পুনবায় শদবক্ষে ব1প।ইচা পভচ্ছেছিপাম। 

আমাদেব উৎস|ছেব যেন সীমা ছিল ন। |" 

এইবপে প্রা সকপেই শিধাপদে ন্দীহীবে পৌহিল। শুধু এবটি দখ 
বখ্সরেব মেয়ে তখনও আপিতে পাবে নাই । আমাদের বীব-বদ্ধ গণেশ উহাবে 
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লইয়! তীরের দিকে অগ্রদর হইঠেছিল। আমর! চারিজনের প্রায় প্রত্যেকেই 

দুই-তিন বার তীব হইতে নদীবক্ষে যাতায়াত করিয়াছি, সেজন্য সেই সময় 
'আমব! অত্যন্ত ক্লান্ত হইয! পভিয়াছিলাম। কিন্ত গণেশ চারিবাব যাতায়াত 

কবিগাছিল। সে সাহসে-শক্তিতে সর্বদাই আমাদের অগ্রণী ছিল। কিন্ত 
এবাব সেও অতান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িযাছিল । বালিকাঁটিকে লইযা সে ধেন 

আর অগ্রসর হইতে পাবিত্েেছিল না। এক-এক ক্রোধোদ্ধত তবঙ্গমাল। 

তাহাদিগকে গ্রাস কবিঠেছিল। 'আমি£ ধৈর্য ও সাহসেন সহিত গণেশ আবার 

সেই এব "অতিক্রম কলিতেছিপ । কিন্ক আব যেন পাবে ন! | 'আমাদেবও 

দেঙে ব' মনে তপন 'মাব এহটুণ শক্তি অবশিঈ ছিল না! যে, তাভাব লাহ্কাধ্যার্থে 

অগ্রসব হই | সমণেত তীথল। শীবা ছিধপুভলিব সায় বে দাডাইযং! লহিল। 

সেহ নীর * আহ পালিক্ছাকে সাভানা কলিত কেভই অগ্রসব ইইল না। কিন্তু 
ভগ খানা উপতিসিম বকণায়। 2 জমান এহথ|নি কংটেল শ্াডি ভাসিয়। 

গাই খেছিল | উহ] ম্মণলঙ্থন *বিয়। গণেশ সহ মৃভপ্রাষ বালিকাটিব সভিত 

নদীপ্নে বিত্ত শিশ্রান করিত, এছবাণি “জি পঞ্চম কিয়া সে পুনবায 

ব 

সমবেত ঢু" শণেক ভনল চয-ধ্নান দশ দিগন্থে প্রতধ্বনিত হচল। সকলেই এই 

৪ স্পা কাখে আত। করিত হালক্ষণ অধোই হাতে স্বাসিহ। পৌছিল। তখন 

বীন পালকে আলা বক জানশদ কাপ কণিল। আমি এই পাণ বালকেব 

মহচল হহফা গে মংপণনে যোগ দিছে পাবিয়াছলম১ইঠহা মনে হহগে আজিও 

আগম ব জদয় গবে ও আনলে উতধূল হইয় ইঠে। 
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[ কলিকাত। বিশ্ববিগ্ভালয় ১৯৪৩] 

এক ছিলেন ব্রাহ্মণ আব তাহাঁব ব্রাহ্ষণী। ব্রাদ্ষণ এড গবীব। ভিক্ষা 

কবিযা কোন মতে দিন চালাষ। কোন দিন খাণ্যা ভ্রুটে-কোন দিন 
জুটে না। একদিন ব্রাহ্মণ ভিক্ষা কবিতে গেলেন। ব্রার্থণী ঘবেব কাছ সমন্ত 

সাবিধা 'একাকিনী বসিযা আছেন- ত্রাঙ্গণ ভিঙ্গ। কবিযা চ।উল লইযা আসিলে 

তিনি চাপাইবেন। ছৃপুব ঘুবিখ! গেল, ব্রাঙ্ষণ আসেন ন। | ক্রাশ্মণী ক্ষণাৰ 

জালয অস্থিব হইলেন । 

বিছুগণ পবে ত্রাঙ্গণ ঘবে ফিবিয়। আসিলেন। উহার মুখ মলিন। 

ভিঙ্গাব চ্গ্য সাবাটি দিনমাণ পুবিধতও কে|খাণ এক মঠ। চল পান নাই। 
"হাহ খালি ভে বিবিধ আমিষাছেন। আ্গণ ভি] বিষ! কিছ আ!নিতে 

পবিলেন প। দোষ! তাঙ্খণী চটিধা আগুন হইলেন) তিন কও গষার 

ব্রষ্ষণকে নানাববন হতনা করিতে লাশিলেন। ব্রাগ্ণেব মনে কদ ছংখ 

হইল। তিনি ভবিলেন,। আব এ জীবন বাধিদ] লভ কি? ত হ।ৰ চেযে 

আশ্মহত্য! কব।ই ভ।প-এই বকম ভাবিতে। ভাবিতে বাক্ষণ গাচী হইছে শাহিব 

হইলেন | 

বর্মণ অগ্ঠমনে চলিসাছেন। হ!টিতে হ!টিতে অনেন দূৰ ঢলিষ| গেলেন। 

শেষে যখন ন্মতান্থ ক্লান্ত হইয| পডং়িলেন। তষন একটি গছেব তনয় মিলেন। 

কুধা-হষাযধ & পবিশ্রমে তাহা শবীব অবসন্ন হইদা পছিয|ডিশ। সেই 

গ।ছেব ছ।যায পসিষ। তাহ।ব শুম পাইল। কিছুক্ষণের এবো তিনি পুমাইয| 

পড়িলেন। পভক্ষণ ঘুমাইপাব পর, যখন ভাহ।ব খুমেব ঘোব অনেবট। লাটিয়। 

আসিয়ছে। তখন গ।ছেব ডাণে যেন কাভাধ কথান।%: শুনিতে পইলেন। 

এখন, সেই গ!ছে খংকিভ এব ্র্ষশীতা। ব্রফধৈতা গণ্ছ হইতে নামি 

আসিয। বলিল, “হে বাণ তুমি বি চ151৮ ত্রামা। রণিলেন। “আমি 

কিছুই চাই না, মবিতে চ1ই। অন্ভাবের ছাচনায আব অংমি সহিহে পারি 
ন1।১ ত্রহ্ষদৈত্যেব তখন দঙ। হইল | বলিপ, "হাল, মবিও নাঁ। আমি যাহ। 

১৫ 
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বলি তাহা কব। তোম|র ছুঃখ দুব হইবে । এই দা-খানা লইয়া যাও। 
এঁষে প্রকাণ্ড বটগাছ দেখিতেছ, এই দা? দিয়া উহাব একটি ডাল কাটিয়া 
আন'। দেখিবে, অনেক লোক তোমাকে বাধা দিতে আিবে | তুমি ত্বাহ্াতে 
ভম পাইও না, বলি৭_-আমি মবিতে আসিষাছি, তোমাদের ভয় কবি না। 

তাবপৰ তোমাকে আব কিছু কবিতে হইবে না।”-এই বলিষ। ব্রদ্ধদৈত্য 

ব্রঙ্ষণকে একখানি দ।” দিল। 

কখন বেশ বাতি হহয।ছিন। চাবিদিকে ভীষণ অন্ধব।ব। কৌলেব মানুষ 

চে।ডখ দেখা যয ন।। ভ্রাণেব বড় ভষ হইল। বিশ্ব তিশি ভ।বিলেন, 

_ম,দাব আব ভয কি? আম তো মবিতে চশিষাছ। এই ভালিষ। 

স'ঠ-৮ বুক বীখধিঘ| সে দা-খ।শি ভাতে লইয়া বুঙখণ খাবে বাবে সেই ব্টগাছেৰ 

কান্ড শেন । পোখাও জশ-মানন নাউ । প্রকাণ্ড পটগ|ছটাৰ ঘন ডাপপ'তাব 

মনো অর্শান্কাৰ থেন তাল পাকাঠয] আছে । চাবিধ্বি নিপর্দ, যেন 

থম %ন বাবতেছে | 

রার্খণ অংন্তে আন্ত গিব। বাগান এব9। শা এলে এটা কোপ 

মাবিলেশ | স্ব কোখাধ বাহার? চারদিক হী থেন ভুছখুড ববি 

ক।হ1৭ সটিনা আসতে লাগিল) লেইী পটেব ছাবপাছ। খাল ছি ডিদ। াগিয। 

মেল এক ৭৩ হিল । বেন পঙ্জেব শব শেনা গেল। ত্রাঙ্ষণ তধষে এবেবাবে 

ভ।, দ় 5হ৭। পাড়া! বহিলেশ ? বৃবিলেন, ইচ!ব। উভ। এই বটগ।ছে 

অনেক ভৃহের খাণা। 

এক৮া বিকট ভত কাছে আঅংসিদ; নাকি স্ববে বলিপ, তুই কি ঠ৭" 
মবিব।ব গয ব|খিস না, নে আমাদব গাছেব ভাল কাটিতে আগিযাছি স্? 
ব্রা্থণ ভয়ে ভবে পলিলেন, নি আমি মবিভে ভয় কবি লা। মবিণাব জন্যই আমি 
আল্যা । তোমবা আমকে মাবিষ| ফেল ।' 

এই সমন সেই রক্ষদৈতা৭ সেখানে অ+সিয। তজিব তইল। সে খাসিযা 
এব ক খ উতশ্তপিবে গাগা বিষ শদল, বলিল, এই হণ বড গনী । 

কষ্টে পরিগা মারতে চলিবে । এ শি লো চোমন। ইরাতো একটু 
প'হস'নব। তখন ভাবা বাঙাতিত এ শা ধান এ এক বস্থু! চাউহ ্্ ঙ্ 

দমা 'পিন, এই উল ভখি বাপিমা খাই9। আব এই ধানগুলি ভুগি 
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গাষের মাঠে কাল মক।লেই বুনিষা দিও । আর কাল রাত্রে যেমন করিয়া পাব 

একশ'খানি কান্ডে আনিয়া এই গাছতলায় বাখিষা য[ইএ। 

্রাঙ্মণ তখন থুব খুমী হইলেন। ভিনি চাউল ও ধানের বস্তা ছুইটা 
মাথায় তুলিতে গেলেন, কিন্তু দুইট| পস্তাই এদনি ভাবী যে তাহাব একটাও 
তিনি তুশিতে পাঁবিলেন না। দেখিয৷ একট| ভূত পিল, “বেশ, তুমি বাডী 
চলিয়া যাণ। আমব। বস্ত| দুইটি তোমাৰ ব]ভীতে বাখযা আসিব ।* 

ব্র্মণ তখন আস্তে ম্বান্তে বাডীব দ্রিকে চগিলেন। যখন বাড়ী আসিযা 

পৌঁছিগেন, তখন বাতি প্রা শেষ হইমা 'ম। সঘাছে। ত্রাঙ্ষণ চগিযা যাইব।ব 
কিছুক্ষণ পবেই ব্রাক্ষণীব মনে বড অনুতাপ হইর[ছিল। দপ্রথম হিনি নান। 

লাষগয ব্রাহ্ষণকে খুঁজিনা বেড।ন, শেষে ঘবেব দবজা বন্ধ কবিষ! কাঁদিতে 

কাধিতে ঘুমাইয! পছেন। ব্রাহ্ধণ বাড়ী গিযাই দেখিলেনঃ দবঙ্গান ক|ছেই ০সই 

বস্তা দুইটি পড়িযা আছে । দেখিম| বাক্ষণেব '্মাব আনন্দ ধবেন।। তিনি 

তাছাতাডি শিয। বাঙ্গণীকে দছাকিযা। জলিলেম। ত,বপব চুইজান মহানন্দে বস্তা 

ণঠটিবে ঘবে হুণিলেন। 

পংদিন ,ভ 1 হহন্ছে লা হইত তল বঠনেন বাটি মার কবি মাঠেব পিকে 

চিয! (এশেন | টচ।বাদকে খোল। ম ৯ বুবু ববিতিছে।  এক্ষণ গানগ্তশি সেই 

মাঠে হড1ই৭| দিষ। আমিলেন | এঁপিবে ত্রাণ মনের থে আত বধিষা বাস্ষণের 

ডন্ঞা পথ চাহ |াসি। আছেন । ব্রণ ঘবে কিবিধ। “তল ন।াথিস। স্স।ন কবিলেন, 

তাবপণ সেই জা হখাইলেন ।? খাই | খুখাতযা পাঙিলেন। 

বর খণ বহুল্গণ খ্রউীলেন | ধখন পম ভাদিল, ৬খন দেখিলেন, সন্ষযা প্রা 

হয হয়। ভিনি ভাঙ তাড়ি মঠিব পদকে ছটিপেন | মাত গিয়। াহ। দেখিলেন। 

তাহতে তিনি একেবাবে অবাক হহীয়। গেলেন । এই একদিনের মধ্যেই সাবামাঠে 

ধানের গ।ছ হইয়াছে, সেই গছ প্রচুব খান হইযাছে, ধাণ পাকিবাবণ৭ আব বেশী 

দেবী নই | আসণ বুৰিলেনঃ বাতিব মব্োই ধন খুব ভাল বকমে পাকিযা ষাইবে। 

তিনি ভাড|তাটি খবে ফিবিযা, প্রকিদ্শেদের ডি হইতে একশখানি বান্ডে 

চাহ্বি! "!নলেন, কিন্তু ধানেব কথ। কাহ!কেএ কিছু বািলেন না| 

তাবপব ত্রাঙ্মণ সেই এবশ? কান্ছে লইণ। না ঈটিন না (সই বটগাছেৰ 

৩ল।য আনহ। বাখিলেন, আব উভপৰ উদ্বেশা বাব্মা পনি। 

বাখিণ। গেলাম, তেব! ণশিল, আচ্ছা সত) 
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ব্রাহ্মণ ঘরে ফিরিয়া! রাত্রিতে আবার আহার করিলেন, তারপর বিছানায় 

শুইয়া পড়িলেন। এদিকে ভূতেরা সেই একশ কাস্তে লইয়া ভখনই মাঠে 

গেল। তাবপর সেই ধানগাছগুলি কাটিয়া আটি বিয়া ক্রাঙ্মণের বাড়িতে 

আনিয়! ফেলিল। শুধু ভাই নয়, তাহাব| সেই গা হইতে ধানগুলিও ছাডাইয়া 

একটা গোলা করিষ! তাহাতে তুলিয়া বাখিল, আব খডগুলিও পৃথক করিয়া 
গুছাইয়া বাখিল। সেই প্রকাণ্ড গোলায় দশহাজার মণ ধান রাখা হইল। 
তাবপর ভূতেবা বাস্তেগুলি রাখিযা তাহাদেব গাছে ফিবিয়া গেল। 

পবধিন বিছানা হইতে উঠিা। ব্রাঙ্গণ ও ব্র্ণী এই দৃশ্ঠ দেখিযা একেব।বে 
অব।ক হইযা গেলেন। তাহাদেব আব আনন্দ পবে ন। তহব। একরাত্রেই 

দশত|আব মণ ধ|নেব ঘ!লিক ৬ইমা গেলেন। সে বিন হইতেই তাহ|দেব সকল 

দুঃখ দুব হইল। বর্মণ আব ডিশ | কবিতে খাহতেন না| ধান শিত্রয় কবি 

তিণি কোঠ'বডা গ্রস্ত কবিলেন, ব্রঙ্গণীব গহন। গডাইয। দ্রিলেন। তাবপব 

ভুইজনে মহালাখ দিন +1)1ইতে লাগিলেন । 

আমার বাঞ্চিত জীবিকা 

[ শ5শ, বাত ভ*বক।-একপ জীবনোপাধ !নরধাচনের বাঁরণ_ এবগ উপাষে নিধাছিত 

জীখনখাত্রাব চিত্র উপদ হার | ] 

[ কপিক || বিশ্ববিষ্ঠালয় ১৯৭৬, ১৯২৮, ১৯২৯ ] 

_ মাধ যাহা আশা কবে, ভা! সধনই যে স্ফপ হয় এমন নয়। 

তবু মান্গষ আশা কবে। আমাবও জীবনে শানাগ্রকাবৰ আশ।-আকাঙ্ষা 

আছে। তবে সেগুলি হলেষ মতই মেইময। তাই সেগুলিকে গে,পন 

বাখিতেই ভালবাসি । বাবণ, আমাব জখশেব ত্রুটি বিচ্যুতি ও অযে।গাত। 
আমি তে! জ।নিই--আব পাচজনেও কত্্বট। জানে। সেই সব হুবলতা 
ও অযেগ্যতাৰ পার্থে আমাব স্বপ্পটিকে আনিয! দ।৬ করাইলে, অসঙ্গতিটা 

থু" বড কৰিয়া চেঃথে পড়ে। তাই হাদয়েব তস্তঃস্থলে একটা সলজ্ক সখের 
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আবরণ দিয়! আমার জীবনের স্বপ্নটি ড[কিয়া রাখি,--কাহাকেও বলি না। তবে 

নিতান্ত দায়ে ঠেকিলে বলিতে হয়। 

আমার আশা-মাকাজ্ষা একটু অঞ্চুত,--আব সকলের ধীঁজে হয়ত তাত 
মিলিবে না। আমি খুব বন্ড লে|ক হইতে চাই না। খুব বেশী ধন-দৌলত, 
গাঁড়ী-বাভীব কামনা আমাব নাই। আমি চাই শুপু এমন একটি জীবিকা, যাহা 

বাবা আমি একটি সবল অনাডন্বব জীপন পবম সম্থ্োষেব সহিত যাপন কবিতে 

পাবিব। সেই গীবিক! মানব জীপনেব সত্য সাধনাষ অন্যায় ভইয়! দডাইবে 

ন1। আমাব পেটেব অন্ন যোগাইতে যেন মুনের বিকদ্ধে কাজ না কবিতে 

হয, ইহাই অমি চাই। 

আমাঁব কাজটা এমন হইবে, যাহাতে আমাব সাংসাবিক প্রয়োজনেৰ 

উপবোগী 'র্গ খিপিবে, কিন্তু উ্াই সব হইপে ন।। অর্থে মঙ্গে সঙ্গেই এ 

কমেব সহিত 'মাখাব কৃতিত্ব ফবাইণে না। আমি ঘযধি একটি স্ুযোগা 

শিক্দক হঠতে পাবি, তবে পড় ভাল হয। এ স*্সাবে এমন কাঙ্গ অ:ব 

বি. আন্ছ? এই খুনি অন্ন দিধা আমকে এ আমার মপনাব জনকে 

বাচাই বাখিবে, কিন্তু তাভাব চ্যে আসি যাহা করি) ম্থপ্ধিব সঙ্গে 

সঙ্গেই ত1ঠ1 শেণ হইরা মাইনে ন।। ছ!বণণকে আমি গ্রাণ দিয়। ভালবাসিব। 

ত|হাদেব মন্গল-চিন্ত। কারি, আভাদেক চিন্তেকতিব জগ আশি দিবা বাস 

পরিশ্রম কবিপ | 

এ সংসাবে হাহ|ই অতি "গম বুতি, ধাঠাতে মাগষবে শু] অথেব 

সাত শম্পৃন্ত তইয়া খবিতে স্য। ময় মাতষের অঙ্গে মিশিণঃ ইহা বি 

এন একট ক্ষ ব্াপাব দে, কিছু অখপ্রাপিব সপে সপেই হহাব সমস্তই 

শেষ হইমা যাইবে? আমার বাঞ্চিত বুভিটিতে ইহ হইবার উপ।য নাই । 

ছার ও শির্ষকেব মণো যে সপ্রন্ধটি গডিব। উঠে। উহ্তাব গ্কায মধুব ৪ উদার 
সন্বদ্ধ আব কি হইজে পারে * ছাত্রের হঈর্য কপ্মাগা শিগবেব যে শ্মতিটি 

বাচিবা খকে, তাহাব যূপো স্বাথেব নামগন্গ প।ই,- ভক্তি আছে, গ্রীতি 

আছে, কিন্ত আব একটি ধন্ব আছে, তাহাই সকলের শেঠ । ইহ। সংস্কৃতি 

বা ০018076-এব সংস্পর্শ । শিক্ষকের সঙ্গে ছাত্রের যে সম্পর্ক, উই সংস্কৃতিব 

সম্পর্ক । শিক্ষক সঙ্গন্ধে সবগুপি স্বৃতিই এই স*স্কতিব জাবহায!য 'অসাধাবণ ও 

উদাব হইয়৷ থাকে 
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শিক্ষকতার কার্য কবিলে, আমাব অনেকটা অবসব থাকিবে, সন্দেহ নাই। 
এঁ অসব আমি পবিবারিক শান্তিব মধ্যে কাটাইয় দিয়! স্থখী হইব । আমার 

পবিব|বিক জীধিন উপকবণ-নাছলো ভারাত্রাস্ত হয়, ইহা আমি চাই না। 

শিক্ষকতাব বুত্তি আমাকে এই সাহধ্য কবিবে। কাবণ, শিক্ষকতা কবিষ। আমি 

এ অধিক অর্থ পাইব ন।১ ৭|হা আমাব মনে অপব্যয়েব প্রলোভন জাগাইযা দিতে 

প|রিবে। আমার বাসগৃহে অত্যধিক আস্ব|ব-পত্র থ!বিবে ণা। সবত্রই একট। 

অনাডন্বব মবল পিক বিবাজ ববিধে। আম,ব জীবন উপর্কব্ণ-খুল না 

হইলেন উহা নিল হইপে | উপববণেব বাল্য থাকিলে এই নিমলত। বন্গ। কব! 

হব কহয|। উঠে। সেই শি্লতাবে বাপ্ত কবিহ। শি ব্রতীৰ পণিত্র জন 

সাধনা, বজনীগনাাব স্যায় সৌবছ বিজ্ঞ যা । আব হৃদয়ে আানেব আকে। 

'ও হাহিত্য-সাধন।ব শানন্দ সদ। শিবাজ খবিবেঃ উহা আমাব গীএনেব সণশ্রে 

উচ্চ/শ)| ম্ানপণ সভাত,ব আধিতম বাল হইতে মঈবের ফে কিচিত্র বাণা বশ 

ব।শি পুশ্তবে ব মধ্যে পিপি গ্ধ হঠযা বাহচ্ছে, আমি উতা পাঠ ববি । আমার 

বাসগুহেব এবটি বর্ষ পুর বাশি: পবিপুখ গণিতে আমাৰ জিখেব প্রাচুয ন। 

এাবায়। আমি ভাত প্ুবাতন গৃশ্থণেব পেবান হহতে বম মুলো এ গগ গুলি 

বি নবাব হদোগ ল।ভ বি হত সামব এল) ন।. হী বইগুলি আমি 

খুদে পাঠ বাবিব | ধু ঘবে আানষা সজাইয| খাাখণ না খাব লাল 

পেশ্সিলেব «।গ গান পুশ্তবেব মঝে। আঅলংব|বেব গফ নে জা পাঠবে, উহ।ব। সাক্ষা 

দিতে, আব এখটি গহনেধ মপুবাগতে এই পুস্তক নি দাণাগুলি মপ্রিত হইয়া 

গিষাঙে । আম'ব ড1/নব ৪ বস-কোখেব গভাবতার নিবশন কপ আদি ছু 

একটি গ্রন্থ বচন] কবিব। এ গ্রহ্গ্চলিব পাব ম!ভিষ আম।ব সত) পবিচন লাভ 

কবিবে। 

এইকপে আমার জীশনবে গেষ্ঠন কবিষ। একটি সংস্কাতিএখুদি নিখল। মন!ডম্বব 

পবিমগ্ডল অশ্তন্গণ বিবাজ কবিণে । উহ। তীব্র শ্বাখবুদিব দাব| শতবিশ্গত হইবে 

না, মানমিক ধেখেব ছ।না বেদন।ময হইবে পা | চাখিধিবে আলো, চ।রিপ্িকে 

সৌন্দয, চ।|বিদ্িকে অ।নন্দ--দখিতে দোথিতে মমি পবিহপুচিত্তে সংস।ব হইতে 

চিব বিধায় গ্রহণ কবি | 

৮বঃ 
০০ 

হত 

লেঃ দা 



একটি ছুটির দিন 
[ সংকেত ১-ছটির উপলঙে_ আমোদ-প্ররনাণ বর্ণন-- প্রাকৃতিক দৃ্গাদিগ বণনা" 

উপসৎহার। ] 

মহবম উপলক্ষ্যে একদিন শ্ুল ছুটি । রুটিনেব মেদ শানাঞশস্ত অ.মাদেব 

সাবাটি “ৎপবেব মবো ছুটিব পিনপ্চলি ধেন টিহাতেব ঝলন | তই সেদিন 

ছাট শাঠয। গাজল।দেব আব সীমা বহিতা পা। হিল, কি কবিধ] এই ছুটির 

দিনটাকে সখব বব দায। 

ছুটি আ।্যাণ ৬পভোগ কৰিছে খ্রি জন্ গিগপিনের টি দশ] হইদ ছিল, 
হাহ! ইংবল খ।ণ কণিভাম পডিষছিলাথ। বি এখু বেন উম। 

এখন বশ ফানের প্রস্তর বাধণ খানন্েৰ সহিত আন্ত হন) 

হ।এধা 2719 ভাহবোন। পযাও দ্ধি সশীন ও নিল তহ কগনে দিথা। 

ও [পা বাধন শি ₹।ছনেৰ মন্ুচান লবণ বাই ও হিব ববিলাদ। 

নদীর তীবে িসশধের হাব্ন-বত। বাণ চলব কবির "অব 

পনের নচটী প্রাণী দেই পাগশশবাডীব উদ) দন! হহলাম।। তখন জলাল 

সর্দে গহলদ চল, ডাল, বিছু হাবিতিববাবাত দা) পাটি, ইতি, কাড়ি, 

প্ড়িও খুন্তি ঠতাপধি। আমাব মেভদ। আমাদের সঙ্গে আভিগাাক হইয়া 

“লেলেন। তিনি বলেছে শি এ পঞডেন। তাহার চশঘ। পব। গজব মুখ, 

নীবব-শিশ্তপ্। 5171 আমব] সকলেই ওাভ!কে মমাহ কবিধ। পি | ভিশি আমাৰ 

বাপ|ন আদেশে আম।দেব নঙ্দে চলিনাছেন ॥ শচেখ আমাদের লাধ ক্ষুদ্র পাকিব 

সহিত তিনি খুব কমই মিশেন' 

নদীর $লে কুলে নৌকা চপিযদে। গর ক্কা এউ নৌবাব সহিত এ ঘা 

লাগাধ ছল!২ ছল|ৎ শব কবিহেছ্ছে। গপাবে ভাণগাহেহ মাথাটা প্রভুতীকষ 

কিবণে উজ্জল ভইও। উঠিযাছে। বেশ বড় নদী । পব-পাব্রে ছ।খাচ্ছনন 

গ্রম্খানি বেোযাটে দ্রেখাইতেছে | ছেলেব। শশ্থ! লঙ্বা চিপে চডিব মাছ 

ধবিতেছে। কেহ বেত গলা ছাডিয়। গ'ন ধবিয়াছে। আমাদেব নৌকা প্রায় 



২৩২ বঙ্গতার্তী 

ছুই ম|ইল চলিয়া, একটি খাটে গিয়া লাগিল । ইহাই বিমলদের বাগন-বাঁডীৰ 

ঘবাট। মহা-কোলাহলেব সহিত নৌকা! হইতে তীবে নামিলাম। বাধানে ঘ|ট, 
তাহাব অনতিদৃবে প্রচীব-বে্টিত স্ৃশ্ত উদ্ভান-বাটিকা। উদ্যান-রক্ষক উডিযা 
মালী আসিষা তাডাতাডি গেট খুলিঘ। দিল। আমবা ভিতরে গিষ। বাগনেব দৃশ্য 
দেখিতে লাগিলাম। 

চাবিদিকে ফুলের বাগ।ন। মাঝখনে সুন্দৰ একতলা বাডী। বাগানে 

গোল।প ফুটিয়াছে, যুই' বেশ ফুটিযাছে। একপাশে কযেকটি বঙ্গনীগন্ধার 
বাড । উঠানে একটা শিউলি ফুলেব গ।ছ। ঝবা-ফুলে তলাটি ছাইয়া গিয়।ছে। 

উমা মহ।নন্দে ফুল কুডাইযা কৌচিড ভবিতে লাগিল। আমবা বিছুশ্খণ এদিক 

ওদিক ঘুবিয়া খেন্ডাইল।ম। নিজেদেবই যে আাহাবেব অ।যোজন কবিতে হইবে, 

আব সেইজগ্ঠই যে এখাণে আসিযাছি, ভাই! প্রায় ভুণিযাই গিষাছিলাম। 

আসিয! ধেখি, ছে।ট বান্নাঘঝটিতে মেজদা বদ্ধনেব উদ্চেগ কবিতেছেন। 

ইভাবই অব্যে নর্দীব পাবে গিযা জেলেদেব নিকট হইতে তিনি গ্রক। 

একট| কাঁথলা মা বিনিয' আশিয়াছেন। আম।দেব চাকৰব সেই 
মাছট। কাটিতেছে । 

অমবা নদ'খ ধাবেব একটা ন্ষেত হইতে পেখন তুলিয়া আ[নিলাম। 

ক্ষেত্রথামী নিবটেই ছিলেন । তিনি কিছুতেই উহাব মুল্য লইলেন না। 

মেজদ। ম্বঘ" বান্না করিবেন স্থিব কবিয়/ছিলেন, আমবা কষে+জন তাভাব 

সাহাযা করিতে ল।গিলাম । কে» তবক।বী ঞুটিলাম। কেভ বাটন ব।াটল।ম। 

কেহ উদ্'ন মধ্যবর্তী পুকুব হইতে কলসী। কবিয়া গল লই অ|সিলাম। আনান্দব 

মীম। ন'ই। সতাশ আলু কুটিতে গিয। আঙ্গুল কটা ফেলিল, কিন্তু ত।হাব জন্ত 
সে একটও ছু'খিত হইল ন1। উঠ।নেব একট। আ।মগাছেব্ ডলে পোল্না ঝুলানো 

হইযাছে। কষেকজন তাহাতে চডিযা ঘহানন্দে ছুপিতেছে । আমবাও খানিকট। 

ছুলিধ! লইলাম। আমাদেন চাকবটি প!গ'শেখ একট। গ|ছ হইতে প্র ঝুডি- 

পঁচিশট। ড!ব পাড়িযা আশিণ। সকলে ঘিলিয়া৷ সেই ড|ব কাটিয়া থাইল।ম। 

এমন সুমিষ্ট ডাব ঘেন অ1ব খাই নাই । ফুলেব বাগ।নে, বৌদ্রকবোজ্জল নদীতীবে, 
পুকুর ঘ।টে, নিকটবত শন্ন্ষেত্রে ছুটাছুটি কবিয়।_আমব। যে সেপ্দিন কি খাতা- 

মাতিটাই ফবিল।ম, 'আর সেই মাতামাতির মধ্যে যে কতখনি আনন্দই পাইল[ম, 

তাহা লিখিয়। জানাইব।র ভাষ! নাই। 
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বেল! একটা বাজিয়! গেল। রম্ধনের কাজ শেষ হইলে আমবা সকলে 
মিলিয়! নদীতে স্নান কবিতে গেলাম। তখন বেশ একটু বাতাস বহিতেছে, 

নদীতে বড বড় ঢেউ উঠিতেছে। আমর! তাহাতে ভয় পাইলাম না। অনেকক্ষণ 

পর্যন্ত সাতাব ক টিয়া, ডুব দিয় নদীর জ্বল তোলপা কবিষ! ফেলিলাম। পহবেব 

সন্বীর্ণ আবেষ্টনীব মধ্যে আমাদেব হৃদয় যেন বন্ধন-যন্ত্রণ[ঘ আই-ঢ।ই করিত । 

আজিকার এই উদর উন্মুক্ত আকাশেব তলে নানা-দিগদেশব[হিনী শ্রোতদ্থিনীর 
বক্ষে আমাদেব সেই বঙ্ধন যেন এক নিমিষে ছিন্ন হইয়া কোথায় উডিয়। গেল ! 

আমবা মুক্তিব আনন্দে বিভোব হইয়া গেলাম। 

স্নান সাবিষ! তাডাতাভি খাইতে গেলাম। সাবাদিনের মাঙাম।ভিব পৰ 

অতান্ত ম্খ।-০71ণ ভইবাছিল। চাকর বাগান হইতে কলাপাত| কাটিয়া আনিয়া 

খাইবাব ঠাই? কবিষা দ্িল। 

মেজদা নিজেই পরিব্ষেণ কবিলেন। ব্যঞ্নাদি যে নিখুত হইযাছিল, তাহা 

নহে। ডালে নুন একেবাবেই পড়ে নই । বেগ্ুনগ্ুলি উউমবপে দিদ্ধ হধ নাই । 

কিন্ত সেই আন্রখাগন বে সেদিন কি অপবিনীম পবিঞপিব সহি ভোজন 

কবিয়।ছিলাম, তাহা জীবনে ভূণিবাব নষ্। 

'অ।হ[বেৰ পব আবও কিছুশণ খেলাধুল। পবিল।ম। ভাবপব স্লে। পড়িয। 

আপসিল। আমব! বে ফিবিব।ব উদ্ে।গ ববিলাম ॥ চ!কব ইাডি-বেডি প্রভতি 

তৈজসপন্ গ্ুপি একে একে নৌকা তুণিল । আ'মবাণ নৌকায় চগিল।ম | সেই 
পাগান-বাডাটাব দিকে চ।হিষ। জামাৰ কিছুতেই ঘবে ফিঁবিতে মন মবিতেছিল ন! । 

একটি দিনেব পবম আনন্দেব স্বৃতিব সহি এই ক্ষ ডগ্ঘ।ন-বাটিক। চিবধিনেৰ জন্য 

বিজডিও হইয়া বহিল। ক্রমে সঙ্ধ্য।ব অ|বক্ত অ।৩| নদীর ছল বাশি বাশি সোন। 

ঢালিয়া দিল। গ্রামাস্তবেব মন্দিব হইতে স্ুগন্তীব শঙ্খ-ঘণ্টার ধ্বনি ভ।সিযা 

আপিল। আকাশচাবী চিল সককণ চীংবাব কাধিখ। ঘবে ফিবিল। দিনের বধ 

শেষ কবিয় শ্রমক্রান্ত সুদের পণ্চিমেব অস্থশিখবে ঢনিষা পড়িপেন। পপাবের 

তালগ[ছেব মাথায় চাদ উঠিল। 
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১২০৮ সালে মে মাস। মজঃফবপুবে জিল। য্যাজিষ্টেটেব গৃহে দীভাইয়া 

এক কিশোব ব্লিতেছেন--“অ।মাব নাম ক্ষুদিবাম বন্থ। আমার পিতাব ন।ম 

৬তৈলোকানাধ লন্থু। আমার নিব।স মেদিনীপুব। আঘি ছাত্র। 'আাথি 

ছযিণ পুরে বি*সক্ষে্ডকে হত্যা করিব।ব চল্ঞ এখানে আনি । থর ছুভ।গ্য 
যে হবে হত্যা ববিতে গিণ। আমি হহটা নিবপব।পিনী ইংবাজ মহিলাৰ 

প্রণন/শ করিসাছি।” 

উনিই শদিবাম বন্র-া এই ঘটনাই 85 ব জীবনের সবশেষ ঘউন| | তিনি 

নাঙজ। উাণশ ' ংণব পাঠ্িযাঠিতেন _কিদ্ব এ জল খবিসরেই বে ইতিলস বচনা 

কবিধ। গিয।ছন১ পি 111 নমূ, 2বহ মত হাত উঁলিবে না| 

গশ। দপচেং।বা। মাথাল 9শস্রাশ দেব ন প্রশস্ত বস নাংঅসপেখ 

গুলি গণি॥ দেখবা । উদ ঠা ন 11 এপে তাও সধাপ্রযানত বৰ ছাপ ছিল, 

ঞছে ফেট। কটি প্রতিচতবঠার গা গনি এ টি ছিলি | দেখিণে বুৰ। যাইত, 

অনন্মণ কে।৭ হাব্রচিন্থা। উ ₹'ব খঞ্ুবে তোগপড +বিষা ফিবিকেছে। লাঠি, 

তবোযাল, ছে'ব খেলিতে অতিএব পট | শক দেহ। ও1 এববাব ১৯০৫ সংলে 

বড কঠিন পাড।। শণা।শাধা ভহথ। পডিনছিলেন। তখন উঞ্গনী অপৰপ ব গু 

মংবোে মাসে অক্জান হইন। পড়েন গেখিযা। ভগিনী পবা! ডাবিমা আনিলেন। 

সংঙ্ঞ)হীন দে বেন ইমা ধধণলে খনার উপবে উঠিঘ। নসিল। ডুতেই 

পাইযাছে বট- বিশ্ব দেশ নয--পনা। তুমি এই পিল।ভী ভুতগুলিকে সবিষ। 

ছিটাইখ| ত1৬'উতে পাব 7 এঝা দেবত,ব নম বণ কবিতে কবিতে। প্রস্থান 

করিল। 

মেধদিনীপুবে উহার আরা । শাষে সাধ এবটা ইতিহাস আছে। ইভাব 
মাতাব পুবসস্তান ধঠিত না| খেলে শিবুশ হইফ, স্থানীয় কালীমাত|ব শিকউ 

তিন দিন অনাহাবে ধণা দিয় থাকেন দেণী স্বপ্নে পলিলেন--এইবাব একটি 

সন্থ'ন হইবে, কিন্ধ অল্লাধু। 'হাহাঁব ভর্ঈপবিসব জাবনেই সে নিজেব আসন 

স্বাধীভাং বচিষ! যাইবে |, 
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মাত! হরিষে বিষাদ পাইলেন । দেবতাকে ফাকি দিবার জন্য জন্মেব সময় 

কগয! অপবপাব নিকটে পুত্রকে দন করিলেন। তাহার পব ভিনমুঠ! চাল দিষা 
কিনিয়া লইলেন 1 ক্ষুদ্দেব বিনিময়ে সন্থ|ন ব্রঘ কবিযাছিলেন বলিয়া পুন্রেব নাম 

হইল ক্ষুধিবাম। 
মাতা কিন্ধ দেবতাকে ফাকি, দিতে পাবেন ন!। তবে ছুখেটা তাহাকে 

পোহাইতে হয ন[ই -পুত্রেব জন্মেব কিছুক|ল পবেই লঙ্গমীপ্রিবা দেণী ইহঙ্জগৎ 

হইতে বিদাম লইফাছিলেন । 

পিত। টৈলৈোক্যনাথ মেদিনীপুবেব নঢ!/্াল ব।৮-এট্টেটেব ভহখীলদাব 

ছিলেন । হিশি পুনবাষ বিবাঠ ববধিলেন। ন্ 'ব'হেব পব নৈলোবান|ণ 

মাত দুই সপ্ত পাচিবা ছিলেন--তাহ।ব পবই পবলোকেন ডাক অংসিষ 

পৌঠাইল | ক্ষুদিব!ম খন ছুধম। হসবেব হালকা 
বই বিছ্ুদদিন পৰে দিলাম ভমলবে 91,1ব গোছা হশিশীব কাছে 

৮পিপ শাম্সণ। ইহার নার নম ছমননাল 2৭1 লাঙ্াবস।বে চাবুবী 

কবেন। "মনন হ]মিসিন পুলে সবিবাম পম খেতি হত *উলন | উত্তব- 

পালের ৮পগ্। ৭ বখেব পবা ।এশছ 2 কিটগ বৃ) মাঝ । সুপ সীবনে ভাতার 
এবটি আ্র প্রবাশ হতগছিল ॥ শ্ুধিবানের এক সহপাঠী ছিনেন যণীয়ষএ। 

১২০৩ ত, দেব দঈন। | এারিন '্ধটি তো সিশেরা তা কো পুতি পবিত 

খুলে এাপাশল | বাপতর লস ছী। ধা উইনই চদবা্দ | এ।শল 

সহ!দ মাগিকা এবং 

বদমশ নশ্রিম তঠগ । হবয়াহ টিন হইতে নুধিব।ম স্বদেশী ক।পডেব মহিমায় 

এইকপ পঞমুখ হই৭ উঠিলেন 01 সাথধব! এপ হইছ। গেশ। আপশের কপ 
ব!বা, মাবাণ।বা প্রবাতন ব| শতছিনন হইলেপ সহি নাই । এক চন্দ্র থেমন 

-্ন্র 4০ 
৮ 

পয রে 

০ 

খ্রদ ১] হাতিম] আনিব | নশীনন অঙ্গ হইলেন। 

৮০ 

হন্ধব|ব দাব পরে, তেঘনি সেই বথথগের স্বাশী ছাপ তাহাব সব দেনা 
ঘৃচ।ইযা "বয় । 

শি, ধৈয এা সহি ভাব এটি পবিচত। দিই । শিক মঙাশর একদিন 

ছাদের মুষ্টি 1ণ পবীঙ্গ। করিতেন | নিখলন ।দ জম হইল | একেব পব 
এক প্র।ণপণে টেশ্েব উপব খনি চানাইতে লাখল-বিন্ত নাহাবণ আঘাতেই 
আটেব কোট। অতিক্রম ববিণ পা ইহার পর ক্ষুদিব'মেব প।ল!। কিশোব 

খঘুষিব পব ঘুষি মাবিয়া চলিযাছেন। খন সংখ] দাডাইযাছে ভ্রিশে। নিরস্ত 
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হইলে শিক্ষক দবেখিলেন আঙ্লেয় সন্ধি কাটিয়া রক্ত পড়িয়াছে। একবার বাদাম 
গাছের উচ্চ শিখবে উঠিয়াছেন, এমন সময়ে শিক্ষক ভাকিলেন-_ন্যমিয়া এস 1 
ক্ষুদিরাম ডাল ছাড়িষা মাটিতে লফাইযা পড়িলেন। জামা ছিড়িয়া গিয়াছে, 
দেহে আঘাতের পরিমাণও সামান্য, তথাপি মুখে হাসি। 

১৯০৩ সাল। 317 [79:97 11191697 বঙ্গ-ওঙগের প্রত্ত/ব আনিয়াছেন। 
সাবা বাংলায বিক্ষেভেব অগ্নি জলিষ।ছে। কার্জন বলিতেন-_728:6৮9০ ০৫ 
0089] 18 % 8৪০]৩0 1০৮, ন্ুবেন্দ্রন।থ সমুদ্র-গঞ্জনে প্রতিবাদ কবিতেছেন-- 

"819 050৪৮ 80886019 )9 8৪81১ £৪০%.” মেদিনীপুবে ঢেউ আমিষ! 

ল!গিল। ক্ষুর্িবামেব বাজনৈতিক জীবনে প্রভাত এইখানেই । ১৯০৫ সলেব 

সেপ্টেম্বৰ মাসে মেরিনীপুবণ।সী শপথ কবিল ভূষণ বলিয়। আব গলায় ফাদি পবিব 

ল।| নিধেশি গিনি, লবণ, বন্ব সব কিছু 'িয়কট। | 

বাংলাব এই যুগকে বলা তথ অগ্মিমুগ | ইতিহাম আলেচন। কবিলে মনে 

হয়, পাংলাব ব।জণীতিতে বুঝি এমন দন মাব আসে নাই । সেই যুগে ফাহাব। 
প্রধান ছিলেন বামকমণ বিএেকানন্দ ভাহাধের অন্থাতম। ধর্মমহালভায় ্ামীনি 

তখন জবেমান্ধ তাহ'ব গ্দ্রধাশী ব।জাইযাছেশ, সকলেই ভটিও ভিন দেশে 

এক নবধজ্ঞেব উদগতা। 4119 19 (010 0০ 2117013৮ 110 1798 200 17110) 

1) 1171016]0--সনিযা বাঙালী যুকেব শোণিত ধমনীতে জ্রত ছুটিত। ক্ষুর্দিবাম 

বিবেক।শন্দেব গ্রঞ্থ পড়িতেন, পবমভংসদেবেব উপদেশ শুশিতেন, গীভাব মধ্যে 

ডুপিমা থ|কিতেন | অন্তবে যেন মৃদু পদর্বনিব মও বীহ|ব দৈণবাণী শুনিতে 

পাইতেন। এই সমাথ পডাশুন1! ছ।ডিয। ভিন পঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোশনে ঝাপ|ইমযা 

পড়েন । 

অতঃপব মেদিনীপুরে বে ক্ষটি সভা হইম|ছে, ক্ষুদিবান তাহাতে অগ্রণী। 

সভায় খেলে দেখা যাইত একট ছিপছিপে বিশেব অতিশয ব্যস্ত,--তিনি 
ক্ষুদিবাম। আ'হার-নিষ। থুচিয়। গেন। গৃহে ফিবিতে বাতি হইত। কি 
করিতেন কেহ বুঝিত না। পীভিতেব সেব! কবা! এইকালে একট। নেশাব মত 
ঈ1ড|ইয়ছিল। সে সব বোগ সাধ।বণ নয়,-_ক্লেবা, বসম্ত ইত্যাদি । সংবাদপত্র 

তন্ন তত্র করিতেন--বাপিসেব তলা হইতে মাঝে মাঝে শেতাদের অগ্রিময় 

ভাষণের অংশ।বশেষ ব|হির হইযা পড়িত। 
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১৯৫ সালে কংশবাটী নরীতে বান ডাকিল। বন্যায় বাংলার যে ছূর্দশা হয়, 
নদীব ছুই পার্থর অধিবাঁসীর! তাহার হা হইতে রক্ষ1! পায় নাই। 
জন্য আর্তনার্দ উঠিল। ক্ষুদিবাম ছুই সঙ্গীকে লইয়া ক্ষেত্রে নামিলেন। দুষাবে 
দুয়ারে পুবাতন কাপভ ভিক্ষা করিয়া ইনি বস্ত্রহীনেব লচ্জা নিবারণ করিলেন। 
তাভার পৰ ক্ষুত্র ক্ষুদ্র চালাঘব উঠিল, গৃহহ[বাদেব গৃহেব অভাব মিটিল। কষ, 

বুদ্ধ এবং শিশুরেব ক্ষুদিরাম পিঠে কবিষ! নিবাপদ স্থানে বাখিলেন। সপ্তাহ 

ধরিযা খাডীতে ফিবেন নাই--গৃহে সকলে চিন্তা আনুল। ইতিমধ্যে একদিনে 

বিছ্যুতেব মত ফিবিয়৷ আসিলেন। অন্থযোগ ও অভিষে|গেব পর স্কুলে পাঠইবাৰ 
জন্য ভগিনী এবং শুগিনীপতি আ'প্রাণ চেষ্টা কবিলেন-_কিন্ত ক্ষদিব।ম তখন ভিন্ন 
ডকে সাডা দিব!ছেন। চাপ একট প্রবল ইইল | তখন একক নিশীথে ক্ষদিরাম 

গৃহ ছাডিঘা গেলেন । ভগিনীব জন্য যে চিঠি বাবিয়া শিষাছিণেন তাহাতে লেখা 
ছিল “আমায় সংলাপী কবিব।ব 'অভিলাষ ু লিধা য1ঠ৭ । 

তাহার জীপনেব স্থচীপত্র€ পুবেই নির্ধাবিত হইয|ছে-- অব্গ। গবকাবেৰ 
বেছনজে!গী ডাগনীপতিকে প্পিধগ্রন্থ কবিতে চাপ মাাভাউ। হত্যা কবিলেন। 

ঈহ]বই একমাম পবে গভীৰ শিশীদে ভগিনী সচেতন হয নি কে 

ডাকে? ক্ষদিবাম আসিয।ছেন। ভগিনী হাত খাডাইম| আরাতাকে নুকে 

টাশিয়া লইলেন। দেহ যেন ভাঙ্গিয়! পানে চয়ু। এ কেমন কবিয়! 

হহল। এ্াত| ধীবে ধীবে সব বলিলেন । এই এক মাস বীকুড'য এক ক্দকেব 

গৃহে ছিলন। রুণক দবিদ্র, সহাযত| ক্বিপাব আব দ্বিতীথ বাক্তি নই 

ইঠিমধ্যে ভাহাব বে!গ হইল--এ ছধিনে ক্ষদিবাম না খাকিলে দুস্থ পবিল।র 
অনাহাবে মবিত। ক্ষদিবাম ভগিনীকে হাত ঢাখানি দেখা ইলেন-অনভ্যন্ত হাতে 

চাষ কবিতে গিয়া নত হইমাছে। দেহেব স্থানে স্থানে অংঘ।তেৰ চি । ওগিনীব 

চন্গে ধাবা হিল । নুঝিলেন মাতাব স্বপ্ন ফলিতে চলিধাছে। 

জীবনে পবিণপ্ভন আসিতে লাগিল ক্রহত।লে। গাঙ।, চন্তী নিত্যকাব 

সহচব হইল | 

পডিব| কিশোর ঘনে মনে প্রতিভা আটিতেন। দবিদ্রেব সেব। নিষমিত 

চলিয়ছে। এক ভিখারী আসিয়া একখণ্ জীর্ঘ এন মাগিল। তিক্ষিক শতে 

কাপিতেছে। ্বুদিং|মেব নিকটে পিতার খেষদ।ন একজোডা মূলাবান শাল ছিল। 
কিশোব ক্রুত ছুটি] গিযা, শাল ঢুইটি আনিয়া ডিম্মুকেব দেহে ফেলিয়! ছিলেন । 

শ/ 
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১৯০৬ সালেব ফেব্রুয়ারী মাসে মেদ্দিনীপুরে এক শিল্পগ্রদর্শনীব ব্যবস্থা হয। 

বু খ্যক্তিৰ সমাগম হয। ক্ষুদ্দিব(মের উপর ভ।র পডিল কতক গুলি বিজ্ঞাপন 

বিলি কবিতে হইবে। ণিজ্ঞাপনেব নাম বন্দে মাতরম্*। তাহাব ইংবাজী 
অনবা “10701)৩+ পত্রিকাধ প্রকাশিত হইয|ছিল | ধেখিষ। কর্তৃপক্ষ খগিলেন 
--এি যে সাংঘাতিক বস্_একেব।বে শ্বেতকাধদেব ম|বিয। ফেলিণ।ব উষ্বানি 1 

ক্ষধিবন ধব। পড়িলেন। তাহাব পব তহাব বিচ।ব আবন্ত হইল-বিন্ তিনি 

মুক্তি পইলেন । জনতা! উৎকগায অপেক্ষা কবিতেছিল-_এইনাব বব (কশো।বকে 

লইপ| মাতামাতি স্লক কবিল। সে বাতিতে খেপিশীদুব আতস ধাজিব আলে 
ঝশ্মন্ কবিধ| উঠিষ[ছিল | 

মেদিনীপুর জেলা বাসইনতিণ সম্মেলন তয় ১৯০৭ স।লেৰ ৬ই ডিমেগগব । 

মুবেন্দ্রনাখ বন্দ্যেপাণযাপ) অবরিন্দ দে'ষ প্রতি গণ্যমান্য শেতাব। উপস্থিত 

ছিপেন । আলোচন'ব দইটি দল গচিথ! উঠিশ | জুচনাথ আলোব মীমাংসার 

পর্ষে। 'অবপ্ি"দ চলমপপী | নবম কথ।ব কাজ ভইবে না, পে।াসুজি 

ইংবাজেব পিকদ্ধে যুবিতত 5১০২1 এই ৬1৮ বৰ অভিমত । শ্রদিবাম আবখিন্দেক 

দলে যোগ দিলেন । ঘ1 কবিযা স্বদেশ খ!পড লইয়া হিনি গ্রামে গ্রাদ 

থুবিতে লংগিলেন । এই খাবপাদ্কি পনুণব অপ্তবালে তিনি চব্ম্পগীদেব জন্য 

প্রচাব বাবতেশ যাহাতে দলের দভা সংখ)। বাডে। দশ আহুতিব লগ 
প্রন্তত তষ। 

লাগি এবং ছে'ব। খেলব শিট এইবাৰ পাব হইধছিল। একপাৰ 

সমব্যসী দুই ধন্ধব কাছে এই নগ্রপম কৌশলে মহাড। ধিলেন | সঙশীব। মধিআব্ত 

টিল ডুডিতে লাগিলেন । শ্বদিবাদেৰ দই হাতে ছই লাঠি বিছ্বাধবেগে খুবিতে 

লাগল। গতিব পিগ্রতাষ বেশ একটা মাাডসাৰ জাল 5 হইল। সেদিন 

একটিও লো ক্ষুদিব।মেব অর্গ স্পর্শ কবে নাই । 

বিভিন্ন গ্রামে ঘুবিষা শ্বদিবাম শবীবচ্চাব বেন খুলি€|ব উতৎনাহ যোগাতে 

লাগিলেন। চবমপঙ্গীত্বে জুন্য নভ। এবং চাপা সংগ্রহপ ইচ্গাব সহিত অগ্রসর 

হইতেছিল। এট উৎ্বঞয তভাব সম্লর এড ইতে চ।তেন। একটা 

গেট! ম'দাব শু তাহাবই উসাজনেব উপব পিল্ব কবে ॥ ইতিমবো বযেকপাৰ 

জিল। মযাজিস্গেটেব রঃ হলে তলব আগিবাঙে | ক্ষদিব।ম হগিনীপতিকে 

বিস্পহীন ববিবাব জগ্কা দুর পুরে খাকিতেগ। ডন! শব ন্য প্রাণ অনন্চান্ 
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করিত বলিয়া মধ্যান্থে ভগিনীপতি অফিসে গেলে মাঝে মাঝে আসিয়া দেখা 
কবিষা য|ইতেন। 

ইহার পবেৰ ঘটন।টি এই নবীন যুবকের অস্থিম অঙ্গ । কিংসফোর্ড তখন 
কলিকাতায় 0019? 798106005 11781587৮, তিনি স্বদেশী আন্দোলনকে 

তীব্রভাবে দমন কবিতেছিলেন। ১৯০৭ সাপেব ছল[ঈ মাস হইতে ১৯০৮ সালের 

ফেব্রুষাবীৰ মধ্যে তিনি ধ্ুগাস্তব” 'সদ্ধ্য। এব" নিবশক্তি'ৰ সম্পাদক, মুদ্রাকব 

এবং প্রকাশকদের নানাবকম দণ্ডবিধান কবেশ। সংশ।দ্প্রের মুখবন্ধ কৰা 

তাহাব কর্মের একটি বিশিষ্ট অঙ্গ ছিল। এই ধমননীতিত বাণ্ল।ব চবমপন্থীদল 

ক্ষেপিযা উঠিলেন। কি“সফের্ডেব ভণ্লীল। শেম কবিযা দিধাব সিচ্গ'সু 
হইল | এবহ|ব খিচিত্র উপায়ে খোম। দি চেষ্ট| কব হইয়াছিল, বিহ্ধ সফল 

ভয নই । অভঃপব ক্ষুধিবাম এ+" প্রথুল চাকা উপব পিল কিনফোর্ডকে হা 

কবিব!ব ভাব। 

কিসফোড তখন ম্গ-ঘবপুবে ব্দশী হল্বা গ্য়িন্ছিন। ভুত পিপনী 

বনী স্খেনে উপস্তিত হইলেন । অঙ্গে দাম এবং বিশলহাব। ছ্ুইজনে 

এক পর্ঘশাল।৭ পাবিয। সহেতের গাইিতিবি লগা ববিছে লাখিলন। সঙ্গাহ 

অআশীত হইল | স্বিন ৩০ এঠিশ, ৯৮০ সাল | নইাজন। সন্ধা।ব শ্িপিহ 

'অ।লোষ গ।ছেব ভলাব আ।সিদ। দ।ডাইগণ | ক্ষধাগেব £% লবোমা। দুব 

হইতে কিসাধাডেব ঘেডাব গ।ডা পীর শবে মাগাইযা আমিতেল্ছ | এ 

তা] স্বদিব।নেব ন'গালে পীহল | এবম্মাত “জব মত বশী 1-তাহ!ব পনেই 

সপ ধমে চাকিষ। গেল । ম্বর্ধানত| যঙ্জব (হাতদ্ধা শন মোকাম। ঠেশনেৰ দিকে 

ছুঁটিযাছেন। 

এই কমেব গুন শ্র) হাতে-কলমে কাজ কাবিষ। ব্ন। যাধ। কিন্ত 

হিসানে একটু কল হইয়াছিল । বাঁতাকে লরশা কবিযা এত আয়োজন, তিনি 

সেদিন গাডীতে ছিলেন না। ছুই ইতবাদ মহিল। সেদিন ত1*!ব গুঙ্র্সেব 

প্রাধশ্চিত্ত কবে। 

ইতাব পব ৮,বিধিব চল ছুটিল। প্রত চাবী পবা পি বর সঙ্গ ংন। 

দেখিয। শিছেবে বিল বব গলিতে আ[গ্ত।। ববেন। শৃরিবান গ্দাইনি 

ষ্টেশনে মিঠ।ই কিনিতেছিলেন, সেখানে গুশিশ ভাঙবে দুই বিহুলবান সম 

গ্রেগাব কবিল | 
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তাহাব পর বিচার হইল। দণ্ড হইণ ফ্াসী। এই উনবিংশ বৎসরেব মৃত্যুযী 
বারের মবণের তয় ছিল না। গীতার অমোঘ বাণী নিশিদিন তাহার কানে মেঘ- 
গ্লভীব কণে ধ্বনিত হইত--“অচ্ছেগ্ঠোয়মদ[হোহ্য়মূ..।, মৃত্যুব আদেশ তিনি 
শাস্তভাবে গ্রহণ কবিযাছিলেন ৷ বিচাবক প্রশ্ন কবিলেন--'তুমি কি ইহার জন্য 
দুঃখিত নও ?' নবীন যুবক শির উন্নত কবিয়া ধলিলেন--“ছুঃখ কিসেব জন্য? 
আমি গীতা পডিযাছি। আধি ত সত্য কথাই বলিয়[ছি। 

্ব্দিবামেব বকটি অন্তিম অভিল|ষ ছিল। ভগিনী অপরূপাকে দেখিবার 
বড সাধ ছিল । স্ত্েতময়ী আঘ!ত সহ্থ কবিতে পারিবেন না লিষা স্বামী প1ঠাইলেন 
ন।| আব চাহিষাছিলেন কালীমাতাব চব্ণামৃত। সময ছিল না বলিষ! সেটিও 
পাঠ!ন যাষ নাই । তাহাব পব সেই চবম মুঠ আমিল। ১৯০৮ শাীলেব ২১শে 
জুল।ই এই পবিত্র আস্থা! ধ।সীব মঞ্চে দাঁডাইয়। উর্ধলোকে প্রাণ কবে। গণ্ুক- 

নদীব তীবে তাহাব দেহাবশেষ ভম্মীভূত হইল | 

ক্ষুবিবামেব অস্থি অভিপ'ষ পূর্ণ হয শাইী * বিদ্ধ যে অনিল।যেব জন্য 'অকালে 
সেই অন্তিম মুই€ আ.সিমাছিল, "আনল তাহ। সিদিনাভ কবিযাছে। সেই মুক্ত 
ভাবতে পত|কাব তলে দচাইণ। আজ অশ্রিবুগের গরম অথ, '্তক্ণ দেশপ্রেঘিককে 
নমস্কাব কবি। 



সামরিক শিক্ষ। 
গ্রীন মনীমীবা বলিষান্ছন-- বল ৭। পশ্রশভ্ভিই প্রথম বাষ্ট গছিযা তোলে । 

আধুনিক র।ষ্রবিদেবা এই মত স্বীকাব কবেন |, কিন্তু ধেশবন্দ।ব মুলে পশ্ত- 

শন্তিব শ্রযোছন বহিমাছে ত।ভ] অন্থাকাব ববিবাব জে। নাই । 

অপ্ধ দিবা শেক্রদয কব! ণ| আবক্ষ। কৰা হইত” এট] ত ণড কাক নয, 

কিন্,। প্রতিনিষতই হাব আশশবতা দেখি । আশে মে ভাবন্তণষবে 

মহিংসানীতি শিশ। দিয়।ছিলেন ক'লঞমে ত।ঙ কেই শক্রব শাণিত তবেয|লেব 

সম্মণে ধাডাউতে হইনি | শ্রীয খ্বযং মবিযা। তাহ।ব অন্রচধদের দৃষ্ট।ম 

দেখ।ইশছিলেশ-হিংণা কবি ন)১ ৪খশি ইউবোপে তান পবণতীঙ্গালে 

যুদ্দবিবাতি ঘটে নাত । 

সহ, অঠিস) তেএ খু নদ শাক । তাভাব গলে পশ্খপ »শ ভঘ। কিন্তু 

জীন ত শর্সিতে জগাইী এাপউ উদ্দাব ধধিলছিলেন। এাহ। হাব পরন্ষেই 

সন্ভা ভইমাাহল। পর্বপূশ গহিংস। না জাগিলে হার শন্টি হিবশিত শষ 

ন।। গং মন আ্গিসব উদ্োনি করিত গেলে দে অব্াাখিল আাধনাৰ 

শু খলযাছেন-“শভিশস। প্রতিহংজ।ম। তংসনিপা বৈবত্ঠাগইঅহিংল। 

প্রতিঠত হঠলে তাঠাব সম্মুখে কে আব শরুভ|ব পোমণ কাল ন। | পবম 

সত্য কথা, কিনব প্রতিষ্ট। কবিতে (দ পথ পবশ্রণ ববিতে ভা, ভাতাব মত) 

স।ধাবণ মাঞ্ছষেব নাই | স্থবাং যুদ্ধ কবি"| আঞবন্ষ। বখিতে হইণে | 

ভাবতবধেও প্রতি কিন্ধ কোমণ। অযথা বঞ্তপাত ভাকতনযে চক্ষুঃশুল | 

তাহা ছাড়া বুদ এুং চিতা পর হইতে ভ।বনস্বে মধ্যে একট নিবেদের 

ভব অনসিন।ছিশ | ভাবইবষ বে শবে পাবে থিদেশব শতে লাঞ্চিত হইয়াছে, 

শ্গান্রশক্তিব মণাবই তাহাব ক'বণ | ঢ 

্ণচ আজ না "গিলে ৮লে না। পবাশীন অধস্থায লাবতেব অবস্থা 

দেখিএ|ছি । ছুষ্টটা মহ।সমব গিষ।ছে । ভ1বতনষের হাত-পা গুট'ইয। থাকিলেও 

১৬ 
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চলিত-_-তখাপি ভ।বতীয় সৈনিক স্ত্ী-পুত্র ফেলিয়া েচ্ছায় দূর "বিদেশে গিযা 
জীবন নিসজন কবিয়াছে। 

এই যদি পবাখীন জাতিব ইতিহাস হয়, তবে আজ স্বাধীন ভারতে শিক্ষিত 

সৈনিকেৰ কতখানি প্রয়ে৷জন, তাহা উপলদ্ধি কর! সহজ। 

মহাপুকষেরা যাহ।ই খলুন, যত ম্শ্বাস বাণীই শুনইয়া যান, আধুনিস্ক 

সভ্যতা অগগ্নেষগিবি পার্থে দাড|ইয়া আছে বপিযা যত শঙ্ক।ই দেখান, তাহা 

ুনিপাব জন্য পাশ্চ।ত্যজ।তিব আগ্রহ নাই। বণন্্রভিব ঘনঘোব গন যেন 

এখন হইতেই শোন। মায়। এই বিষাক্ত আখহ।গধাখ নিশ্চেষ্ট হইযা বসিধ 
থাশলে ভাবত !প্যব এমিতে আ।বও একা ।ন বিদেখব শৃঙ্খল লাজিষ। উতিবে | 

সমবগিগুখ বলিয] ভ।বতপাসীদেব এন শী কলঙ্ক ছিল, দুই মুহাসমবে ভ।বত- 

বাসী সেই নাম খুচাঙ্ঠনছে। ইংবেজ অন।প তব বিশ্মিত হইয়াছেন যে, 

বহ।দেধ দুইশত এতসব খবিঃ। একটা বন্দুক ধবিতে দিই শাই, ভ।হব। অবস্মাৎ 

এমন দবশলা হইয়া উঠিল কেন করিব শিখা! গ্রানি মচিপছে) এপার 

শিঙ্গ| (৭২1 9151 

নখ শিগাখ মন্দোধ তি টনা কবিতে। 21 খুকেব সঠিত প1 মিলাইযা 

চনহ | বা্চনোব এ$।,নে সপ্ত।ন হেবঠ আপনের অনভেদ। এপিশোক 

শবসদান মলে পিছন এাং অঙ্গ! জাগায়, কিগ্ব আঙ্দিকার বণক্ষোএরে তাহ।দেব 

গন 151 শুনিতে পাঠ এব প্রথম এনদশে বামন বহার কবেন। ভাবত 

বাসীন তখন “ত।প ছিণ ন। বণিঘা গব।জয ঘটে। 

সে ধথেব বুধ শাক্চিগত কৌশল দেবই1ব পট ক্ষেত্র ছিল । আজ ণ্যক্ি 
যুদ্ধগে তেব অন্কবালে মবিষ। পডিয।হে। ত।ভ।ব বাঞ্ছটাই কা কবে। হলোযাব 

লইণ। ছন্দযুপ। লহ, ঘেডণ চাউখ। শুশহ15 শঞব দিকে ছুটিয। মাওয়া "ধন 

স্বপেব মত মনে স্য। ধঙ্গবাণের বধ! না হণ পাদই দিলাম গদ! হাতে 

ছুযে|বনেব সঠিত ীদের চা শনিব। আনব ডিমৰ মাণি। 

সান খুছ। পি] নভটক আনাচে, ভ।ত।ব সবটাই অখাস!য সান্দেতে 

ণাইযাতছ | বিনেন এখন শব? মানের কাশ বাবিবাই শান্ত নয়, ঘুখন্দেত্রে 

(কতা ভান্ঠা খানে টি শঞ শিবাপদে বধ কৰা বাস, ভাজাবণ পথ 
এ বেখাইবা ধিতেে | হেদ্ধব দব্যে9 53 নীিজান গ্রাটীন কালে ভিন 

এখন শ্রেলশাই নাই । ঞটনলো যম) এক আখাতে [হিবোশিনাব মত খানকে 

টি 
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ছাবখার কবিয়া দেয। নৌধুদ্ধে শুধু বড় বড জ্রাহাজ তৈয়ারী কবিযাই ক্ষান্ত 
হইলে চলে না, ভাবিতে হয় জলেষ তলায় কোথায় মাইন পাতা আছে; 
টর্পেডো বে।টের নির্মাণে আহ্লাদ প্রকাশ কবিবাব কিছুই নাই--তাহাকে শেষ 
কবিপাব জন্য “ডেফথ চার্জ, আছে। বিষাক্ত বাষ্প মাজকাঁল বড একটা ছাড়া! 
হয না, কবণ মুখোন আবিষ্কৃত হইযাছে। এবোপ্লেনে কবি! বোমা ছাডিণার 

ফন্দী যেমন মানুষ শিখিষাছে, তেমনি উডোজাহাক্গকে ম।টিতে 'আনিবাব কৌশল 

দিয়াছে বিমানধ্বংসী কামান । 

[কাব বিজ্ঞ।ন, যুদ্দেব সব্ঞ্াম তৈযাবী কবিব।ব একটি যন্ত্র হইয়াছে। 

এক্ডি অনেব সময অগ্ায আগ্রহ দাগায়। মুখ্ধেব উপক্কবণ ঘাডাবা অভিবিজ্ত 
যেঁগ।ইয।ছে ভীনবলধ্ব ভাহাব। জাগ।য় এখিয়া সেই 'আঘিমবুগ্ব কথ। মনে 
পড়ে। গায-অন্যাযেব টিচ|ব পাই -শক্তিনানই শুধু বাচিনা গাকিণে। দুবল 

ধব1পুছ হইতে সবিযা মাইন | 

পি যুগ পবিপঠিত হইঘানে বলিষাই ষাহাব। স্বতগ্থা বাখিতে চ|ব তাহাদের ও 
যুগেব সহিত অথুপব ভইতে হইবে । ছাবতপালীব শীধহেব সাব নাইন? 

শিবানী, ব।লসিত। লক্মাব।হ। অগ্নি]গেব বাঙ্গালী নিপ্রহীপ তাহার প্রমাণ । 
কিগ্তশিক্ষাটা স্মা ববিতে হইবে | ভাবতবষ বহগী, আভী্র এই যে 
জনশ্রাতাপবেশীকে বাব বব ভাবতেব শান্ত ভূমিতে শোণিত বাবাইবাব আশক্রণ 

ভ'নাইয ছে) তাড়া আচ? সভা । আংগ্রণঙ্দ। কবিতে হইলে গোণ'পকদের 

বাখহঃব জানিতে ভইনে। 

'্মাণুনিক যু্ষেব যে শিক্ষা ইংব!জেব 'অনীনে খাকিয। ভাবত ণধ তাহ। 
শিখিতে পয নাই । বৈদেশিক শক্তিৰ এই বিকে একটা যম ভয ছিল। 

সিপাহী বিদ্বোহেব নমুনা তাভাবা দেখিযাছিলেন, স্ুতব।ং আজ ভ1বতখর্যকে 

আপন ধ।যিত্বে 211 শিখিতে হইবে । 

দেবাছুনে সামবিক বি্কাপয়ে ইংবাজ ভাঁবওবালীকে যুদ্ধ শিখাইতেন। 
সেখানে জ্বতণাসীন সংখা! চিন নগণ্য, শাহাদের পদের মযাদা৪ বিশি 
নয়। ইশবাজই 'শবিন।ংশ উদ্ধপন্দে অধিঠিভ গাকিহেন । আজ সে বাশ দুঝ 

হইযাছে। কিন্তু ইহাতেই চলিবে | বিল।তে খমেবিকাম ষেমন আইন 

কবিযা [ুধকদের আমরিধ শিল। দেগযা হয, তেমান বাবস্থা করিতে হবে | 

সেদিনও 'ংলাদেশের মন্ত্রী তাবে যুবখদেব আমন্ত্রণ ঢানাইয!ছেন। দপে 
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দলে সাহাফ্যকারী বাহিনীতে যোগদান করিবার জন্য । সৈশ্তদলে যখন কাজের 
চাপ পড়িবে, তখন ইহারাই দেশকে ভাবমুক্ত করিবে । ভারতবর্ষ এক পবিকল্পনা 
কবিয়াছেন--সতেব হইতে পধত্রিশ পযস্ত বয়সের মানুষকে সামবিক শিক্ষা গ্রহণ 

কবিতে তইবে। শুধু ইহাই পধাপ্ত নয়। বাধ্যতামূলক আইন ক্বিতে হইবে । 
খল কলেজেব ছ্রাত্রদেব যেমন ড্রিল শিখান হয, তেমনি নিষমি তভ।বে সকলকে 

যুদ্ধবিদ্ধা শিখান প্রযোজ্ন। বাষ্ট সবে নানা দুঃখ পোভাইয়া স্বাধীন হইযাছে__ 

তথাপি ঈহবই ভিতবে সামবিক গ্রচেষ্ট! প্রশংসনীযই বলিব । দেশে সামরিক 

শিক্ষাৰ সান! গিয়াছে, ইহ[ই আশাব কথ|। মর্ধাপ্রদেশেব গভণব নাগপুৰ 

বিশ্ববিষ্ঠালয়কে এক লঙ্গ ঢাক। ম্লপন প্রধান কবিথাছেন। পচ বৎসবেৰ জন্য 
অতিবিন্ত পঞ্চ!শ হাজাব টাক+ও বর্ুপঙ্গকে অপঁণ কবিম|ছেন * উদ্দেশ্য, যাহ|তে 

যৃদ্ধেব মালপত্র প্রপ্থত হয় এব তবণস: যুদ্ধ শিখে । পুথ পানের শাসনকণ্তা এই 

কান্যব কন্ধঃ এগ লর্ণ টাকাব পাস্তা কবিস।চছিন । 

পেশসচি পলিযাছেণ-প্রধোশ ভিন্ন ভিন সামবিৰ বাতিণী গড়িষ। তে।ল। 

প্রযোছতে 1 দমা। ইহ বা দল দ্। হাথ] ভাবছের সম্মান অন্দর বাখিবে । জল 

মুদ্ধেব গা 'ম'যে'ছন ১লিতেছে। 

“কাল বিদেশ শ'সনে খাবিষ। দেশ হব | পের পিচ্িমতাদ উপেশগনীয 

নয়। পেশে সামবিক শির্ঘ।ব এই থানি মুছিয। মাউবে | সঙ্গলেবই এক লক্ষা- 

ভাবত স্বাধীন বাখা-বাগলী, প1গ!টী, মাদাজী, হিশ্বস্থাণী সবলেই সেই 

পন্মো আ্চলিছভ।বে অগ্রমব হইবে ন্বঠিবা বিলনের প্৪্ সবল হইবে । 

দেশি (সনোব অভাব তইপে নও কিন্তু ভালিতে হইবে উপকবণের বগা, 

ছু মহাযুহ্ছে জবতবাপা রা এ অস্থ্বব হব শিখিখাছে, বিস্ক 

অগ্ধ ন! পাইলে সৈনিক অচল। আ।ছিকাব যুঙ্গে সৈনিকেব অপেক্ষা বৈজ্ঞানিক 

সঃবেপকনণেব প্রযোজন অপিক | পিভিন্ন দেশ বীবে ধীবে সাজ-সজ্জ। সংগ্রত 

কবিষাচ্ছে _ভাবভপর্সেব সে স্থুযোগ ঘটে নাই। "আজ অকস্মাৎ স্বাধীনতাৰ 

প্রভাঙ্ছে দেখিতে পাই সপ স্বাধীন দেশই পূর্ণ বসান্দে সজ্ভিত। ভ!বতবর্ষ যদি 
পিবাটি ট্রংস * পঠয| এই আযোঙ্গলে ন। নাষে,। তে টিপিদ বনাইযা আমিতে 

পিলক ৮৯তে না| দ 

থা দয পরের শিকট 2ইতত উপববখ কান-একথ| বলিলে চলিণে না। 
ও য? াধিশে সাধ খু হল হয ন.| এঞ্ব চব, অন্রণ!হী জাহাজ, বিমান 
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প্রভৃতি ধ্বংস কবিবাব জন্য বসিয়া থাকে । অগ্্রবিষয়ে ন্যসং-ম্পূর্ণ না হইলে 
সামবিক শিক্ষা বৃথা । 

কাচামালের অভাব ভারতবধে দেখি না। উপযুক্ত কলক'বখানা স্থাপন 

করিতে হইবে । যে বিজ্ঞান মানুষকে দূরধ্ধ কবিয়াছে_তাহ!বই কঠে।ৰ সাধনা 

চাই। এই বিশাল ভূমিতে যে প্রাকৃতিক এখধ আছে, তাহাকে এই পথে কাজে 

লাগাইলে ভ|বতখষ এনিয়ব পেতৃত্ব গ্রহণের উপযুক্ত তষ্টবে। 

ভারতব|সীব অন্তবে দশন) বেদ, গাতা) উপনিষদ্ধেব বাণী অন্তন্দণ ধ্বনিত 

তয়। প্রাচীন ব।জগণেব ঠতিভ।স পাউয। বুঝি শবণ]গতকে ব। কব। বাজধ, ঘব 

অঙ্গ ছিল। শসা কবিও ন।, এই কথ|ই সে জাণে এবং শে বলিয়া 

বিশ্বাম কবে। বে ভগ ভখিন"-সকলেহ সুবখী হউক-এঞহঠ ভাহাৰ 

ন্ম-জন্মান্বের নীভি। সে যদি সামবিক শক্তিঠে বলিধান্ হয়| উঠে ভবে 

বিশ।স কাববে-ক।হাঁবও শাস্তিব €াধ। ঘটাইবে না। বরং দ্ুবল শবণ[গতের 

বগ।ব ন্ণ্য আপন শক্তিকে নিযুক্ত কবিধা। ভাব হ:যেন গিবপুবতন এতিম 

অন্ন বাথিণে । 

৬|বাওব সামবিব শিগ।ব ইভ|ই উদ্দেখা" কিন্ত £২1র? পুদে এক্টট। বিদয় 

ভাবিতে হইবে । মহমাবীব কোপে ছুভিগে। অন্পাভাবে, বিদেশ রাগশাসনে 

লাঞ্চিও ওকণব] আজ আশমুখে বিছবণ ববে। ও]হাদের মুখে হাস ফুটাইয়। 

তুলিতে হইবে। সাহস বিস্তৃত পট না হইলে মতৃডূমিব বন্ধাৰ প্রেকণা আ।সিবে 

কোথা হইতে? 



প্রাথমিক শিক্ষ। 
গাচছছপাল| ধ|চে, কীট-পতঙ্গ পশু-পক্গী৪ বীচে, মানায় ও বাচে। এই দিক 

দি! মানুষ হইতে ইভাবা স্বতন্ত্র নয। তথাপি প্রভেদ আছে, সেটা আসে 

শিক্ষ' হইতে । মান্ুমেব সমাজ এবং পশুব জগৎ এক ন্য। যে কাবণে ইহারা 

ভিন্ন তাভ:ব কবণ দেখাইতে গেলে বালব যাশ্তষেব অন্তবে শিক্ষ। আছে । পশ্ত 

তাহা তইতে এফিতি। বচাট।ই পড় কথা নম) শ্রঠয। বসিষা, হাস্িখে নিধতাব 

দেণমা জ্ীণন এববকণ কবিষ। কাট।ইধা দেও! চলে, কিন্ধু মুন উন্নত হইতে 

ম, কল্যাণের পথ মুক্ত কবিতে চায় তাই তাহার শিম। চাই । 

কেমন করিয়া ব!চিতে হইবে-ভাহ। বঝিতে হণে মননে প্রথে। জনন 

শিশ্প। সেই মননশক্কিবে জান । 

এঠ শব বশিয়া৭ গন্ডিতে হইলে ভাব মদ চাই, কাল ফুবাইছে 

ক ভয় শা। বখাকা,লই খ!নেৰ চুষ নকিতে কথ শীভগ।লে যি বেহ পীজ 

বপন কবে, তাহ।ছে পবিশ্রমট।ই স।ব ঠয, ফমল ফগে না। 

শিক্ষ ব প্রশস্ত মম শিশ্ুবধস | এপট| গাবপুণ জাখনপ সনপ্ত শিশ।ব পাশ 

পাপ নাহ) 5৭ পি থে যতকাণ এ পা গিনীতে ৭1১ বন, শিকদার গে 1৮ পৃন্থন 

এই শিশুবয়সেত কবিতে তই? প্সেব সঙ্গে যমন তালে পা ফেলিধ নান।বপ 

সমশ্য। ডি৬ কবিস। গাসে। শিশুব মন এ সব সমস্যা ভইীতে মুক্ত । তাহ 

ছাড। তঙ্গণ ঘন বোমর্ল) তত গ্রহণ পবিথাৰ উপপোগী । সে সব জগ্কে 

দেখিতে আঅংবস্ত কবিধাছে-গগতেব প্রতি ভান পোৌতহল অলীম । সে শুধু 

জানতেই ১য় । চিক কাদামাটিব পিএ গড়ি পিটি)। ন'ন। ছাচে লা আয, 

শিশ্পুবেদ বাহ! শিখান বন্ধু তাহ শিখ । আহ বমসে যবণশিও অধিক 

লণসাবিচণের আম) আও ক, খ মৃত্যুব শেন খুজতে মনে খাকে। শি এিথ্যা 

বল। বড দেব) খলিফ! যে কখ। পুখিতে পড়ে, ভাহ। চিখন।লেব জগ এ মেঘ 

লিম' ক মনে মংচ৬ প'টিথ। বসিয়া যব । প৬ হইয়! মনীমীদের কত নীতিকথ! 

স্তন যা, ৬থন বুনিবাঁব শক্তিও প্রবলতব তথাপি মনে তেমন সাড়। ভ!গাধ না, 

কিন্ত মিথ্যা খলা দেয়" শিশু ভোলে না। 



প্রাথমিক শিক্ষা ২৪৭ 

এই জন্ত প্রথম জীবনে শিক্গাব প্রযোজন। আজিকার শিশু আগামী দিবসের 

পৃথিবীব কর্ণধার। কোরকেব ভিতবেই ফুলেব সম্ভাবনা আছে। কলি যদি, 
শুক|ইয়! যায় তধে ফুল ফোটে না, তাহ তুষ্ট ফুলেব বিকাশ | শিশুকে শিখাইতে 

হঈবে | জীবনেব ভিত্তি হইল শৈশব | উট, কাঠ, চণ, বালি দিষ| গ্রহের উপবেৰ 

দিকট| স্থন্দব কবিষা! গডিলেও ছিত্তিব দে।যে প্রাসাদ ধনসিষ! পদ । বনিষাদটা 

শক্ত করিয! গডা চাই । 

শিশুব দাযিত্ব নাউ, সে ঘা পাষ, তাভাই ববে। কিন্ধ এই ক!বণেই একটা 

স্ন্পি| গাছে ॥ শিশুকে যে পণ খুশী চাল|ন বায । তণাকে শিখব মত শইয! 

শিখ।ইতে গেলেই সে শিখে । একটু পৈষেব পযোজন, কিন্বু তানৰ বিইনেই 

শিশুব জীন একমম হইঘ। স|য--বলে-ঘলে সয় ভইয়। সে নন পনি জুখ 

পাষ না, পবেও কাজে লগে ন।। 

*+দশে এম শিখশিল। উপেগ্গহ পাযাচছে | বন্টি বহদর পরে প্র'থমিক 

শিগ। বিবব শর লোচন! করিতে শিষা। প্রিশ সালের বে বিপোট ধিয!ছিলেশ 

ভ'হ।ব মগীপগা এই 17076 কা হয়ে শনলবু। ৮৬ জুন, আদাতে ১৭ চন হার 

বণ মাত্র ৭ ৮পনণ পছ্াকাছি প্রপমিক শিক্ষা পাধ। ঠশাব বিস্নগ 

ভে । পাংলাব মবি।1শ বযকা। ইচাবা খণের ভাবে সদন । বোছে, 

অশ১[21) পণ উট গমিঠ ভাডাল।য ইহ, শব পাথ পা বাদিইতত চাশ মা । একটু 

48 সইলেই পুত শে 00 পিতার সহমত কণে। হাটে [য, গখ্ব সেলাম 
২ টিদন বরে 081 ভঠগাছে। কিন্তু ভাত ব অনিক শশহ সভা-সমিতি 

কদি। সকলে চাদ শিশ।। শিশিভ হইযা 7, তগাশি হাছন পি 

হম নাই । ১৯১০ খুইাব্ধে ণ্ণ্রশের সচলে সহবে বাধ্যতামূলক (00750)01507) 

প্রাথমিক শিব অন্ন ভয়। এ আইনই ১৯৩০ খক্টনে পলাগ্রথমে ছড়াইযা 

পড়ে-নিপ্থ ব'€ পেশীদূব অগ্রসঘ ₹য নই । প!*্গার চ।ণা বে।পর্িন প্রি 

প৬ ন|ই-প্বকন্।ব। পিখিন। পর়িদ। আওতা হতনা ৫ সহন!দ সে পোষণ 

কবে না। 

দেশেব আমতন অন্যযী শিগাব প্রত্গানগুলিণ প্রচর নয) তাহার বণ 

বিদ্র। এমন অর্থ নাই মে গৃহ ঠিতম]বি কবিখ। শিল্দক বাখিষ! বিনা পেতনে 

ভবের পড!ন চপে। গে কণটি বিছ্ভ'শয় মাছে, ত্াহাব।এ ব!বে বিশেষ পটু 

নে । আহাবণ কাবণ অসচ্ছল'তা | শিক্ষক পেটেব অন্ন জা ইবাব গত অর্থ 



২৪৮ বঙ্গভারতী 

পান না, সারাদিন পরিশ্রম কবিয়াও তাহাব ক্ষুধা মিটে না, ভীহাব নিকট হইতে 
দেশ কতখানি আশা কবিতে পাবে? ধিনি নিজের চিস্তাষ মগ্ন, অপবকে শিক্ষ। 

ধিবাব মত সামর্থ তাহার নাই। এই জন্যই পল্লী অঞ্চলে গুরুমহ!শযিগে 
অস্তব ত্রেধপূর্ণ থাকে, নিছেদেব দৈন্োব জাল। তাহ।ব| বেত্রধাবান শিশুদের 

পৃষ্ঠে মিটাইযা লন। ইহাতে উপহাসেব কিছু নাই। অ্রেষ্ঠ বন্থুব জন শ্রেষ্ঠ 
বলি দিতে হয। যে একট| মান্গনেব ভবিষ্যৎ গডিষ| দিনে-ভাহাকে অন্নেব 

চিন্ত। হইতে মুক্তি দেগ্য! চাই । 
ক।ণ অন্তশাধী প্রণালীও আছে । শিশুর মনে দেল] দেষ এমন গ|বে শিখাইতে 

১ইবে। ন্ুত্র মন্তিষ্চে ক্ষুদ্র বুদ্ধি) ভাহ[ব উপষে'গী ববিষা শিক্ষ| পবিচাশন কবিতে 

হইবে । ইতাব জন্য চাই বিশেষজ। বড শব৪ শিশু বুঝিতে পাবে _তাঙ্গাকে 

মপনই কবিম। উপস্থিত কবিতে ঠইতে। 

শিছদেব বদি শিশিত5 ববিতেই ঠঘ তবে সে ভাব মন্গবপবিচ্ষগীন 

দাবিদ্রলঃঞ্িত গ্রমসাব স্বন্ধে চাপাইলে চপিবে এ আভাবা শিশ।ব অর্থ 

পুঝে ন|| দ'বিদ্র সেই পথে এক বিবট টিপি । এই বতেব ভাব লইতে 

হইবে সবাজীনছাবে লববাবকে। বিশ।তে পনের বহমব আবি খাবকবানিব ।ব। 

গুলে থাকিতে হাধ্য | 21, বিশমুলো বই পায। কেহ কেহ অথলাহাবাও 

লা কবে। হহাদেব প্রাখাহ়া শিক্ষাৰ কাল মন্তইঃ আট পখনব। আমাদের 

দেশে ইভাব পরিম'ণ চাবি বত্গব। চাবি বৎসর কোন শিকদার পঙ্গেঠ পর্যাপ্ 

নয। ছয় হইতে স্থক কবিষা দশ বংসবেবর মধ্যে শিশবা কত শিখিতে পাবে 

তাহা ভাবিলেই বুঝা য'ঘ। ইই!ব পরিমাণ বাডাইতে হইবে । চাষীর পৃত্রকল্তার। 
পিতাব সাভাধ্য করে, কিন্ত দেশেব চ|মী বৎ্সবেৰ প্রায় ছযমাস দীর্ঘ অবকাশপূর্ণ 

দিন গুনিয| কাটায়, এই সময়ে শিক্ষাৰ গ্রচুব সথবোগ বহিযাছে। কাজেব 
দিন আমিলে নৈশ শিগ্যালয় খুলিযা সে উদ্দেশ্য সান ববিতে হইঘে। "ঘাসল 

কথা--কাহ।বও উপবে ভবসা না ব!থিধঝ। কঠোর আইন কবিযা দেশেব শিশুদের 

শিখাইয়। গড়িতে হইবে । গ্রামে গ্রামে পাঠশাল। চাই। শিক্ষকদেব জীবন 

যেন দারিঞ্রেব চাপে ছুভব না হইয়। উঠে। দেশেব মন্তান্ত পরিকর্ণন| কিছুদিন 

বন্ধ বাখিলেও ক্ষত নাই । যাহাবা দেশেব ত্তরসা, তাহ।দেব মনেব অন্ধকার 

ন! ঘুছিলে কল্যাণ নাই। 

অ।জ দেশে প্রাথমিক শিক্ষার যে অভাব দেখা দিয়াছে, তাহাতে অন্থ 



শ্বামাগ্রসাদ ২৪৯ 

প্রয়োজন তুচ্ছ বলিয়া মনে হয়। শুরু পবিবক্পনায় ফল নাই-_কাজ চাই) দেশ 
স্বাধীন হইয|ছে। ইহাঁব একথাত্র কাঁধণ নিবক্ষবত|। শিশু বড হইদা আপন 

প্রতিভায় শিঙ্ছ।ব পণ সুগম কবে। তখন সহ।যতার প্রযোজন অল্প। বৃঙ্গকে 

ল।লন কবিতে হয ন|, কিন্তু চ।রাগাছেব মূলে গল দিঞ্চন না কৰিলে তাহ।র 

প্রাণ শ্ুকাইযা বায । জাতিব এই ঘেব্দগুগণিকে সুদুট বাবিয়। না! গন্িলে, 

প্রাথমিক খিশ। জদুবতম গ্রথনে প্র এ না কৰিলে স্বাধীন বূণিয। পবিচঘ শিধাব 

কিছু থ।কিবে শাউন্ববকালে শিশুব অভিশাপের লগা মইছে ভইপে। 

শ্যামাপ্রসাদ 

বণান্্ন|খেব “শেষ শিক্ষী” কহ্তাষ আছে 

“ব|ঘেব বাচ্চাবে 1ঘ পা বিগ মগ 
বি শিখান 'হ1ব--৮ 

এই শাঁঘেণই নথাথ প্রন্িঙ্গন--বাউন।র বাথ আহশুভে'বেব দবিহীষ পুথ 

হ্।নাপ্রুসাধ | বত্রগভা যেগমাধা দেপীব ঘোমলতা এবং আমিততেছ। 

মাশুতে।যেব দঃ ত1-এই উচয গ্রক্কৃতিব পবম মিলন ঘটিযাছে শ্ণমাপ্রসাদের 

চবিনে। 

কলিকাতাৰ ভবানীপুবে ১৯০১ খুষ্টাৰেব ৬ই জুলাই ৬াবিখে মহা প্রাণ 
শ্বাম।প্রসাদব জন্ম হয়। বাল্যক্কাল হইতেই মেধাবী ছাত্র হিসাবে তিনি পবিচিত। 

ভব।নীপুন মিৰ্র স্কুল হইতে ১৯১৭ খুষ্টাব্ে বৃত্তিাভ কবিয়! তিনি প্রবেশিক। 

পবীন্মাঘ উত্তীর্ণ হন। প্রেমিডেন্সী কলোজ কল। বিভাগে প্রবেশ কবিয়! 

১৯১৯ খষ্টান্দে আই, এ, পবীন্মায প্রথম এণৎ ১৯২১ শুষ্কাবে ইংবাজী সাহিত্যে 

অনার্সে প্রথম শ্রেণীর প্রথম হইয! বি. এ. পৰীক্ষা উত্তীণ হন। সাহিত্যের প্রতি 
“অঙ্গরাগেব পবিচয় তাভ।র ছাত্র।স্থা হইতেই প্রকাশ পায। তাহার সময়ে 

প্রেসিডেন্সী কলেজ পত্রিকা ভিনিই ছিলেন ছাত্র-সম্পাদক। 
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১৯২২ খুঃ ১৬ই এপ্রিল কবি বিহাবীলাল চক্রবর্তীৰ পৌত্রী এবং ডাঃ 
বেণীমাধব চক্রবতীব কন্ঠ! ম্থখা দেবীব সহিত তাহার বিবাহ হয়। ইংরাজী 

সাহিতো পাবদশিতা থাকিলে মাতৃভাষার প্রতি অন্ুবাগণশতঃ তিনি ১৯২৩ 

ৃষ্টান্মে বর্গভাষা ও সাহিত্যে এম্. এ, পৰীক্ষা দেন এন" উহ।তে প্রথম শ্রেণীতে 
প্রথম স্থান অধিকাৰ কবেন। পববতীক।লে বাংলা ভামাৰ উন্নতি বিধানার্থে 

তাহাব যে সব কাধকলাপ দেখি, তাহ।ব প্রস্থতিপন বোধ কৰি এইভাবেই 

গড়িযা উঠে। 

১৯২৪ খু আইন পবীক্ষাষ প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থ!ংশ অধিকার কবিযা তিনি 
হাইকোর্টে এাডভে কেট হন। এই বণ পিতার মুড়া হন্য।ধ চিশ্রিবেটে 

পিতাব শূন্যস্থান তিনি পুবণ ণবেন। ১৯২৬ খু শিনি বিনাতে প্যাবিষ্ট|বি 

পড়িতে যান। ভাঁহাব অসাধারণ বাগিতা, এব" সনিপুণ সঙ্শন্তি এই সমব 

হইতেই সকলেব দৃষ্টি আবধণ ববে। 

এইপাব বাজশীতি (55 7ম প্রসাদের মহিন টিন । ১৯২৯ খুঠানে 

তিনি ণঙ্ীয দাবগ্ক'পক সহ। অদশ্গপন গ্রহণ কবেন ॥ ১৯5৪ কতক খা ৩৩ 

বংসব বশসে ঙিশি কলিৰ।তা বিশ্ব গ্ঘশযেব ভাইম চলেশ!ব শিক হন। 

অপন কোন'* হাবহ্য দিশগালমে এ ধসে কোলন লাকি এস শুবতপূর্ণ 

1&। পরিধাদ সিন পিবাচিও 

হন) হাব প শ্রিতা, টিচণতা। ধেশপ্রম ৭ াসিতা দেশনস।র মনে ন্তন 

স।| জাগাইম! ভনে। তিনি সবাবেণা নেহ'কপে দাকতি পাশ । ১০৩৮ খুঃ 

কলি+[21 ও হিন্দ বিশ্ববিদ্যালয় ভ|হাণ্ক ছি, লিট উপ!বিতে ভূষিত কবেন। 

১৯৩৯ খুং তিনি শুগালম জাশব সাজ্জ্রব!ণিব ভাব পতিকপণ নিখিল ভরত 

হিন্ব নভাসভাষ নোগ পেন এবং ১৯৭১ % উহান সঙ্গ'পাতি শিধটিভ হন। 

কজলুম হকৃ বৃ আহ কোষ লিনানা অস্তিপভাষ তিনি অগসচি' নিধু 

০ ৫১ 

পদ47,2হ ববেন শত ১৯৩৭ খষ্ট্ব নাশঠিত কাব 

ই"! ভ্রাগলপুধে হিন্ুষপলভাব পর নিমে 1৯ ছারা হ ৪)বাতান গভিবাধ 

বব” সেই অদেশ অমান্য ববাল তাভাকে আটক [4 হুর । ণীপন-বানশন 

ভ,বতণর্ষে দে 'জন।পআলেচশ। কঝবেন, তিনি হাতে শোগ ধিবছিলেন। 

১৯৪১ খু: মেপদপীপুবে পুণিশী ঘত্যাচাণাৰ রা দে। গি অরিস্বপদ পরিত্য।গ 

ববেন। ১৯৪৩ খষ্টান্দে দভিঙ্ পীভিতদের পেশায় হিনি সে প্রাণপত পবিশ্রম 

কবিযাছিলেন বাঙ্গলা দেশ ₹তজ্ঞচিতে তাহা চিবকাল স্মবণ কবিয। বাখিবে। 



হামাপ্রসা? ' ২৫১ 

তাহার রচিত প্পঞ্চশেব মন্বস্তব” গ্রন্থখানি তদানীন্তন বঙ্গদেশেব সরকাব কর্তৃক 

কিছুদিনের জন্য বাজেয!গ্ধ করা হয়। 

সাংবাদিকতার দিকেও তাহার দান অপবিসীম। ইতবাজী দৈনিক 
[79591158 এবং বাংল। দৈনিক দহিন্দৃস্থন” তাহাব উল্লেখযোগ্য নিদর্শন । 

ছ।ব্রদদী শ্বামাপ্রপা? ছাত্রদেব গ্তাম্যদ।বিতে সর্বদ] ছাত্রের পার্থে দাড।ইতেন। 

১৯৪৬ খু; দাঙ্গাব পব বঙ্গদেশেব এক।ংশ ভাব ঠা ইউনিঘানে ব।বিব।ব পক্ষে 

তিনি জনণভ গঠন কবিধাছিলেন। স্বাধীনতা অর্জ$নেব পব প্চিত নেহেক 

কর্তৃক আইত মন্ত্রীসভার তিনি মোগদ।ণ পবেন । গণপবিষদেব স্দগ্যন্দপে নূতন 

সংখশ।শ বচনাষ তাভ|ব ধান মবিস্মবঝন | ১৯৫০ &" পুবণধেব শস্তভাব।দের 

অপবিসান দুর্ঘশ|ব প্রতিকাবে মসমথ মবকবেব বিককে গ্রতিবাধ শ্বকপ ভিনি 

পদতা।গ ববেন। ১৪৯?১ খু তিনি পাপপ্লস পাটি মানে এক বাভনৈতিবী 
দল গঠন কবেন। দেশের অবদিত হইতে হা সমদন পাত কাত হিনি 

সবভ।বভীগ ভিত্তিতে নিখিল ভাত দনঠঘ প্রতিঠ। বেশ | ততশেৰ শে 

দিন পযস্ত তিনি এই বাজনৈততিন দলটি? সহি ও যুক ছিতান পভাপনতাগপি। 

তৌঁগ প্রতিষ্ঠান মহাগোবি সোসাইটিব" তিনি সভাপতি সমোনীত হন 
১৯০৪ খু । প্রথম সানাবণ শিবাচনে ১৯৫২ থঃ ভিনি দক্িণ-পুর বলিকী। 

কেন্দ্র হতে হিপুণ গেউটাপিপ্য শোকদভাখ ন্বিটিভ হশ। শাবমভ। 

অতি সংজ্ে্ ভিপি তির বদলের এবন শ্রেচ লোছু। লিন ঘলনিশিশেসে 
সকলে স্বাক্ুতি পান । 

ও|ভাব শেন ব্ান্দেলন-অন্য।তোব বিশে শ্রতিদ শ্বপ শিছেক আপন 

দান। জন্ু ৭ বাশ্ীর বাঙোবে ভাবত ঘেব স্থগিত বাজ) ডিস, লীক হন 

পলেপ কেন এখানে প্রবেশের জন্য শুক অগুম্তি পদ পাগিবে-তাহব 

গ্রতিণাদে তিনি খিনা পাঙমিটে কাম্মীন “ জস্তাত প্রান রেশ দুতার 

গ্র তাক) পিভীক আা।য।গ্র দর এ হুদ 045 চান সসান। চিক 

তাহাকে বন্দী বন। হম এবং বিনা টিছ।নে অন্তবীণ বাখায। অকন্মৎ অন্ধ 

হইথ| পড়িনে9 উহার টা ওল্গ্গল বণ কন! হধ নাই। হভিদান 

তো দুবেব কণা । শেষে ২৩নে নন আন্মীবন্বনহীন নিবাক্ধ। পুধীতে বাদি 
৩-৪* মিঃ ঠিশি শেষ শিঃখ,ল তা।গ ধরবেন । তাত!ব দ'ভ দেব গতো্োকেই 

জীবনের বিগিন্নক্ষেত্রে স্বন|মধন্য । 

ন৯/ 
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ামাগ্রসাদ কখনও বিন! প্রতিবাদে অন্।যকে হ্বীকার করেন নাই। 
কোনও সম্মনেব লোভই তাহাকে এই দৃচতা হইতে চ্যুত কবিতে পাবে নাই। 
যাহাকে তিনি একখাব সত্য বলিব! উপলব্ধি কবিতেন, তাহ।কে বক্ষ! ক্রিবাব 

জর্ত তিনি ছিন্ন-বস্্রখণ্ডের মতই যে কোন9 উচ্চ সম্মনকে পরিতা।গ কবিতে 

বিন্দুমাত্র দ্বিধ/বোধ বরিতেন না। ম্নবঙাব অবমাননায়, মন্তত্েব মৌলিক 

অধিকাব ক্ষন হওয়ায় ম|নণ| খাব শ্যিতনে তিনি বজেব বঠোবতা লইয| অগ্রসব 
হইতেন। বেদনায় দুহাখ।ন নবনাবীব ক।তবত।খ, অসহাষতাষ তিশি তাহাদের 
অন্তরঙ্গ প্রিষজণূপেই হাহাদেব সর্ধে এক পংক্িতে দগ্ুযমান হইতেন। 

তাহাব ক!ছে সবশ্রেণীব ম]বেবহ অবাধ মান্গ।তেব অধিকাৰ ছিল। এই দিক 
দিষা চিনি পিতা সোগ্য উন্তবাধিকাবী। তাহ! স্মস্তব ছিপ সব ক্ষুতুতাব 
উবের্৭ | খ্াবচাৰ ছিল এমায়িক, উদাব। ভালব ভীবন বঞ্ম ও কর্তব্য, প্রীতি 

৭ পেপার দাবা পূর্ণ। এ জীণনকে গনুঝলন কবাই মন্তযজীননেব চবন লঙ্গ্য। 

যে যুগে লনত।লোপুপ মাম নিজ ম্বাখবেই পর্ন কমা এবং তাহাব পবি- 
প্বণার্থ সবশেণীব হীন কেই প্রশীম আনে কবেন। সেই যুগে মামাপ্রসদেব 

মত মহান|নতব আবিত]প ভগবানের আশাবাদ ভিন্ন আব শিছুই ন্ব। অগ্রি- 

দগ্ধ জীবনে গ্রাম প্রসাদ শাস্তিণাবি। এামাপ্রসাদের কমব্ুল জীবন অঠকবণ- 

যেগয- এই ল্রীণনেই তাতাব এতাক'ব গবিচষ নিডিত  লীএশন-বচন। মেখ।নে 

ব্ডন্বন। মাথ। এ পবিচব নিভিও ঝহঃমাছে সাহিতা গ্েত্রে বাজনীতি মেতে, 
শৈন। ক্ষেত্রে, মাছ সংস্ক।বেশ মানবজ।তিব সবশিখ বলা।ণময় লেএে। 

উতর ও তে তে 



একটি ঝড়ের রাত্রির অভিজ্ঞতা 
জগতে অনেক বিম্মধকব ঘটন|ই ঘটিয! থাকে, কিন্ত আমাব কাছে জীবন্ত 

বিশ্ময় গত ২৮শে আখিনের বানি। সেদিন যে ভযঙ্কব-স্ন্দ্বেব দর্শন ল।ত 

কবিয়া ধন্য হইয়|ছিল।ম তাহার শ্ৃতি জীবনের শেষদিন পযন্ত টিস্থিত হইখ ন|। 

আজিও তাহাৰ কথা মণে হইলে এক্ক অদান। ভষ ও শঙ্কাতুব বিস্ময আমাব 

সন্তাব অণুপনম।4ত এক অনান্থ।দিতপুন অন্ত৪1 বসেব বিচিত্র স্পন্দন জাগাইঘ। 

তোলে। 

সেদিন চিল বিণাব। পলাদকাশে মাছি আমার পকাৰ সঙ্গে পূব 

পাবিনেব মন্মনসি'হ বদ্ষান] হহষাভি। মমনসি'হ দিলাণ এবটি বন্ছিঃ 

গ্রামে মামাদেব আদি নিপাস। ব বাপচ্ছেদের পর আমলা কলি ।ঙ।ব অপিপ।সী 

সলে সেই সা হপুবসের মাটির মাছ। এখনপ কাঠাইয। উঠছে পাবি নই, 

তাই পজন্বাশে কানান পাবিস্মণ বাইলা। কালে আ।বিএ আহ !ব সী হইলাম । 

্যামব! উভভায বিকাল পাচার শিষানহ ছ্রেশান গাড়ী শঠিলাম । বন্ধ 

দিনেব ফেলে-আস। চীনকে ফিলিযা পাদযাব আপন্দে আমাব মন আকুল 

হইথ। উ্রিল। 

হিন্নু্নেব সীমা পাব ল্ইপা” পন গাঞাব গতি অত্যন্ত এ হইয। প্চিল 

এবং প্রতি ষ্টেশনে অশেশাক।লপ দীর্ঘতর হইছে ল গিল , ফলে আমব। পরদিন 

সকাল ১০টাব পনি বিকাল দটায পিব[ছগ্ জাই|জছে উঠিল|ম॥ সেদিন 
সকাল ₹ইতেই আ।বাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল। মাঝে মাঝে ঢুই এক পশল। বুট্টিও 

হইম| শিয়াছে। জন্ধ্যাব দিকে অ[বাশেব দিকে চহিন। দেখিল।ম পশ্চিম উত্তব 

কোণ ভইতে একটি টিবটনয মেঘ প্রকাণ্ড দৈঙোব মত সমস্ত 'মাক্কাশকে গ্রাস 

কবিধাব জগ্য ঢুটিয! আসিতেছে । লহঙ্গ বর্তপক্ষ ঘ'ত্রীদিগকে জানাউযা 

দিল--খাসন্ন নাছেব সন্ত|পনাক্র 1হ'ক এখন ছা। হইনে না) শংশ্বিনের ভব] 

পন! ছুই বৃন্ প্লাপিত কবিষ। তীব্রবেগে ছুটিয। চলিযাঙে। সম্মাখ যতদুব পুষ্টি 
ম'ব--জল ছা! কেন থামে চিহখঃন দেখা ঘাথ না। আনি পন্মাব এই 

বঙ্গসী মুতি মাব কখনএ দেখি নাই। হজ্গান। ম।শঙ্কায ণুক দু ছুক করিতে 



২৫৪ ধঙ্গত রী 

লাগিল। তথাপি ভবস! হইল, জাহাজ তীষে নোঙ্গর কবা আছে--জাহাজ-ডুবির 
শঙ্কা নাই। ঝড়েব বুকে পন্ম/র এই সর্বগ্রানী মৃতি আরও কত ভয়াল হইয়। 
উঠে তাহা প্রত্যক্ষ কবিবার দুর্দম বাসনা লইয়া পল্মাব দিকে একদুষ্টে চাতিয়। 
অ।ছি। ভ্ঠাৎ্ এক বির।ট শবে আমাৰ তন্ময়তা কাটিয়া গেল। পশ্চিমের 

দিকে চোখ ফিবাইয। যাহ। দেখিলাম তাহ।তে মামাব সমস্ত অস্তবাত্বা কপিয়া 

উঠিল। আদিশন্ত একটি নিকষ কাল পবত মৃতি মেন বিকট শবে কর্ণবঙ্জ বিদীর্ঘ 
কবিয়া ভীমবেগে ছুটিযা আসিতেছে সমগ্র পৃথিবীকে গ্রাম করিবাব জন্য । 

শক|স্তে'ব ঝডেব ক।ঠিনী পড়িয/ছিল।ম কিছ্ু জীবনে ইহাকে বাস্তনানুছুতিব 

ভিতর দ্যা উপলন্ি কবি+ বখনণ ভাবি নাই । জাহাজেব প!শেব নিপল গুলি 

অ।গেই নামাইয়া দেণযা ভইফাছিল। আমাদের ঘাম শ্রেণীব স'মনে তবুও 

মনেবট| ফাক ছিল । ওর" আপ্য দিথা দেখিলাম উদ্ভাল পনর উন্নত বঙ্গের 

সনে ঝছেব দাভামটীভ নিদ্ধাহব অঙসণা লেলি্ জিছবাব ক্রন বন্তব।গে 

আন্াবেধ বুক চিটিটা ড।ফিষা উঠিতেছে । আমদের জাহু!জটি একবার 

উঠিতিছে এবদার শ মিতা আবীনে কস হু 1 শাহক্কাপণে বন্কাষা 

ঞ্রোববহ্ধি ছডাইয। 1১/%:,বে দিশচব চব বাপ হয। প্ুতাভত আকাশে মহা শজ 

£টিব। চ)শয।ছে | ৩৮ বর এ মহাগ্রাস হইতে পুশীবে বশ কবিধ'ব বঝি 

স| বেন পাব ন।ঠ। া।চাদালোকে দেখিলান লক ভইল কদ্রেব তাগুব 

শঠন। বদ্্রপতনের ব€ দাবী পনি, ভাত মগ গতি চীতৎকাব, নীজ্চ্যত 
বিহগেব বণ বিলাপ, সুভ্যুভীত জীতেনে শাঃন।ত আনব বের বুকে মিনাইমা 

য|ইতে লাঠিপণ। 

প্রমন্ত। পন্প। তবঙ্গেন পর বদ্ধ ভাপিবা আগাইঘা শলিবাছে। ফেনশীষ বঙ্গ 

গুলি বজতহশএ বিনী5 পবিয! পিপুল ম্পর্ধায সেন 'আকাশেব সঙ্গে প্রতিছ্বন্দিতাষ 

নাদিয়ছে। শত শঠ ভুদা মতান।গিশীব গ্ভ।য সের পো শব কবিষ! চাবিনিকে 

আতঙ ছডাইঘ। টপিখাছে । জহস। স্ুক ভঠল গ্রবল "র্ষণ, উপবে বব্ণদেবতাব 

করবে ।য নাচে বণে।নু।বিশী থেসালী পন্মাব রলসণব মুতি-মনে ভল্ল মাঝখানের 

স্বখ|ণ্টকু মুহছতেঠ বাণ নাত কয যাইনে | প্র বুকে কখনত নামিযা 

অংমে সমীর এখান ।ব-মে অঞ্চর [কে প্রত্যর্থ শা কথিপে শুবুমাত্র বণনাব 

বা বুঝাঠথা দেগধার পাপা পাই হখনও বা হালিধ। উঠে বিজলীচমক-- বুঝি 

2 নে হয বাগভাপি--পৰর্খণেই অটুলালে খাকাশ খগ বিখগ্ড হইনাৰ 



যে শুইয়! থাকে, তাহার ভাগ্যও শুইয়া থাকে ২৫৫ 

উপক্রম হয়। এমনি কবিয়া সারাবাত্রি চলিল। সকালেব দিকে ঝড়েব বেগ 
অন্দীভৃভ হইল। মেদিন ছুধোগ-বাত্রির পরিবেশে মহা! ভয়াল পল্মাব বুকে 
জীবনমৃত্যুর মাঝখানে ঈাডাইয়। মহাঝডেব মে “ভীষণং ভীষণান|ম্ঃ ভমস্কব স্বন্বব 
বূপকে প্রত্যক্ষ কবিয়/ছিল।ম, ম্থতিব মণিকোঠায তাহা আজও অক্ষয় 
হইয়| 'আছে। 

যে শুইয়া থাকে, তাহার ভাগ্যও শুইয়। থাকে 
সংস্কতে একটি বৃথ| গাছে, “উদ্যে।শিণং শুক্ষনিংহম্ উপৈতি লক্ষ্মীঃ+ উদ্যোগী 

পুকষেধ'ই লক্ষ্মী পাঁভ কবেন। বস্বত বাহাব। এল & ন্জবিযুথ তাগাবা গঁগতে 

কোন উন্নতি কঙিতে পাবে শা উঠতমহানাঠ। গ্রাগতি টিরেবী। সংসাব- 

বণক্ষেণে কভাবত নিপা ভতীঘ। শাদা গাক্চিলে চলিতে না| জীপনকে 

ঘ্ন্দব ৭ 'ন চাবতে হইপে নিষত অংশ্রংম রবিতে হইবে | কমশমতা 

মন্রতোর শপ দ৩তাত। দব ববিধ। তাকে গাদ৬ শঞ্জিব হটিক।বী কৰে। 

মাগুম তাহার নিজেব ভাগ্যের শিষন্ত।। ও গা নভখবে গড়ে নাঃ মগুন্ই 

শিব *1%)কে গঠিযা 2ভালে। জীব কল পধা।যে সকল অবগ্কজ্ই যে 

নিবিবাব থাকিষ! মাবব।ম -*গ্রম কবিষ। থাকে ১ ব্যণতাৰ বেন! যাহাকে 

কখবিযুখ করিতে পাবে না-লফলঙ।ন জনখাপ; এধিন না একদিন সে 

ল।ভ কবিদ্ঠে। 

অংলস্ত ৭ নিশ্চে্ছতা মানুমেব জীবনচে কতথ।নি বাহ আ।নিম। দেষ, হাহ। 

ভশিলে শিহবিন। উঠিতে হয। লস শ্যন্তি কখন« আহ্মদিখসী হইতে পাবে 

ন|। জীবনের সহ সাধলীল ঞণপ্রাচুষা হইতে সে.ধফিত হয়। আপন মন্বে 
জভতা। ্্রপ্ন থাবিষ। জীপনের গাবিপ।শে খ্রণু ম্বধদেব প্রাসীর নচন। কবিয়! 
চলে। ধেঠিব আামথ্য থাকা সহি মানব দিই হইতে মে ঠ্বিধিন গবল 

থবিধাই যায । 

মান আণন্শন্তিন আাপাথ। সে তবট শক্তি মানুষে অন্বেব মনেই 
শিতিত আছে। সেই শক্জিব জাগবশে ৪ গ্রক্বণে মামধ পুণাঘত মাচ্ষ | 



২৫৬ বঙভারতী 

এই অনস্তখক্তির জাগবণ ঘটে নিয়ত কর্মচক্রেব আবর্তনে | কশরপ্রবাহেব 

মধ্যে দুর্বার বেগে সণাপাইয়! পতিণে দেখিতে পাওয়া যাইবে সফলতার সহশ্রদল 

ধীরে ধীবে ফুটিযা উঠিতেছে জীবনম্্োত্তের অমল স্বচ্ছতার মধ্যে। তখনই 
মান্য লাভ কবে সত্যকাঁৰব আবন্দ। অবিবাম কর্মপ্রচেষ্টা ও কর্মপম্পাদনেব 

মধ্যে ষে অনাশ্লি আনন্দ আছে ভাহাব পূর্ণ স্বাদ লাভ কবিষা মামুষ জীননকে 

ববে সার্থক। কিন্তু অলস শ্ক্তিব পক্ষে মে আনন্দ লাভ কখন? ঘটিয। 

উঠে না। অতএব জীণনেব প্রকৃত আশ্বাদ হইতে সে হয বঞ্চিত। যে বাক্তি 

কখন নিজেব ঘআস্তবশক্তিব পবিচয পাইল নী, যে জীবনেব প্রকৃত মুল্য বুঝিল 
না, যে জডতঙাবৰ পশব! ম'থ।য কবিধ। চিবজীবন বাথ ভ।ব পেসাতি কবিষ। লিল, 

তাভাব মত অভাগা কে ? 

বই জীবন) বমহানতাহ মুভা। দীনের সথকভা শিতব কবে 

আযুব পাথখতাব মণো নষ, বমখক্তিব ছবাবৃতাব বো জীদনেৰ পগ সত 

সবল নয, বডই দুপন) পতন গই্/ঝন্বন্ধব | পাধাবিজ়, বিপদ-দাপধ ভখববন- 

পথব পিত্য স্হচব। শিশ্&তী দানবের মনকে এবার পাইয়া সিলে এই 

স" পাণাবিঘ আইঙিএম বখিএ!র শফি থকে না, শহনঅক্কাখানবন্ধুব জী1নপথে 

চির মশোপন খ,বে নও টিপ এঠিশন কনিবাব পিস 9 বৈবশক্চি লেপ 

পাখ । উন জীবনের সমতা ভয স্রাব পবাহভ ১ ভাগাপদ্টা হন অঙ্রসন্ন 
জীবন হতয়। উঠে হব । 

জন্ম হইতে মু) পযন্ত যে জীপণ, ত1হ1 এবটি বিবাট সংগ্রখনেএ। সেখানে 
একাট মুহত নষ্ট +বিলে চলিবে না-নিবন্থব অণ্গ্রাম কবিধ। খাইতে হইলে। 

হতে পশণ্চ'ত্পদ হইলে চলিবে ন। ছুধল হহলে চলিবে ন1) শীবপ[ন, শাক্তমান 

হইতে হইবে । বল ৪ বপিষ্ঠ আছাপ অধিকারী ইইনে হইছে লাযমান্। 

ণলহীনেন লগ্য ১ অখণ্ড নিচ লইয়া মাধনাব এগাগ্র্গ লইঘ, জীবনপথে 

অগ্রনব হইতে হইবে । নিধত ৮বাব প্র।ণ |!শীকে অন্তবে অন্থবে উপলঙ্জি স্বিযা 

সকল জডভাব মে'হনিমেোব পবি্যাগ ববিষ। আঅ।গ।ইঘ। যাইত হইলে । জীবন 

9 জগতের গশীবতব হাতপন্য বুঝিঘ। লইম। সব্ণ নিশ্চেগ্রত।ব মুলে কুঠাবাঘাতি 

করিতে হইবে । শিষমান্ততিত। এ বঙাশিষ্ঠ।ব মূল্য বুৰিতত হইবে । তাহ 

হলেই খছুমুক্ু গভিখান জীবনে আলে! ফুটিয। উঠিবে? আংলস্থেব কুহেলিকা 

দুরীচত হইলে | 
শখ 
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বৈজ্ঞানিক বুগের জগৎ আজ ছূর্বার গতিতে ছুটিয়া চলিয়াছে। 'জগৎ 
শবের বুৎপত্তিগত অর্থও হইতেছে 'নিয়তচলণ ৷ অতএব এই পৃথিবীর 

পাঁরিপাখিকতার সঙ্গে সমানতালে চলিতে হইলে মুহূর্ত বসিয়া কাটাইবার অবসর 
পাই। যে লিক থাকিবে জগতের বুকে তাহার অকলুপ্তি অনিবার্ধ। মানব 
সভ্যতার ইতিহাস আমাদের নিকট এই সত্যই উদঘবাটিত কবে। কর্মহীন 
অলসলগীবন পুঞ্জীভূত বেদনার ককণ কাহিনী-_ছুর্াগ্যেব মসীলিপ্ড তমসায় 
সমাচ্ছন্ন। সে জাঁবনে কখনও সৌভাগ্যেব উদয় হইতে পাবে ন|। 

মাঘ নিজেই তাহাব ভাগ্যবিধাতা (1190 13 0006 9701016966 ০0৫ 0018 

0৮70 £%09.) লম্্ী চিরচঞ্চলা, মান্থুষেব গতি দুনিধাব! সফলতাক।রী জীবন 

কখন ভাগ্যেব রুপাভিক্ষা করে না। সে জীবন সকল জড়তা! বর্জনকারী 

সম্ুখাভিনারী কর্মচঞ্চল জীবন। পৃথিবীব ঝুকে নূহন তৃষ্ণ। লইয়! নিত্যনূগ্তন 

কর্ণীন লইয়া! জটিল কুটিলপথ অতিক্রম কবিয়া উদ্দামবেগে ছুটিয়। চলিয়াছে ; 

কে তাহাব চলার বাণী 

শুধু সম্মুখে চলেছি লক্ষ্যি, আমি নীড়হারা নিশাব পক্ষী, 
তুমিও চলেছ চপল! লক্ষ্মী আলেয়।-হাস্বো বীধিযা । 

পৃভ। দিযে পদ কবি ন1 ভিগা, বসিযা কবি না তথ প্রতীক্ষা, 

কে কাবে গ্রিনিবে হবে পবীন্গা, আনি তোঁমাবে বাধিয়। 

তোমার দেখ! একটি মেল! 
ময়মনসিংহ নিলাব উশ্তব-পূর্ব কোণে সোমেশ্ববী ও গোমতী নদীর সঙ্গমন্থলে 

বিলাসপুব গ্রাম। গ্রামটি খুব প্রাচীন । ইভাঁব পুব-দক্ষিণ কোণে সোমেশ্ববীর 

তীবে সিদ্ধেশ্ববেব মন্দিব। অনেকেব ধাবণ! মন্দিরটি পাচশত বছরের পুরাতন । 
গঠশতাব্ধীতে এখানকার স্থানীয় জমিগ্গার মন্দিবের স"স্বাঁব সাধন কবিয়াছেন। 

মন্দিরে এখনও বিগ্রহ পৃজ! চলে, উহাবও ব্যবস্থ। জমিদারই করিয়াছেন। 

মন্দিবেৰ সামনে একটি প্রশস্ত প্রাঙ্গণের সমুখে বট ও সপ্তপর্ণীর স্বিথচ্ছায়ায় 
১৭ 
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প্রতিবংসর বিষুব সংক্রীস্তর দিনে মেল! বসে। কয়েকবছর আগে আমরা 

কয়েকজন বন্ধু মিলিয়| এখানকার মেল দেখিতে গিয়াছিলাম। আমাদের 
প্রধান আকর্ষণ মেলা হইলেও এখানকাব প্রাক তিক সৌন্দর্যের কথাও আমর! 

শুনিয়াছিলাম। 

মেলা দিন সকালে আমব। কষেকঙ্গন বন্ধু মিলিয়৷ রওয়ানা হইলাম! 

বিলাসপুব গ্রামের নিকটেই অন্ত এক গ্রামে আমাধ আবেক বন্ধুব বাড়ী ছিল। 

পেখানে দ্যা ভোজন কবিয়া শিকালেব দিকে আমব। সকলে মিলিয়৷ মেলায় 

উপস্থিত হইলাম । মেলাটিব দক্ষিণে ও পশ্চিমে কলনাদ্িনী ক্ষীণতোয়। আোতশ্বতী 

অভিম্্ব গতিতে বহিরা চলিষছে। পুরে অবাবিত মাঠ ধুসবদিগন্তেব বলয়- 

রেখাকে স্পশ কঠিযাছে। শ্টন্তবে একটি পর্ষপ্রায়্ বিল। তাহাব উত্তবে 

পাছে নয়নান্তিবাম তৃশ্। নধধাব তীবে অগণিত বিপণিশ্রেণী ন।নাবিধ 

দ্রপ্যসগ্তাবে গুসজ্জিত। নদীতে অফ'থা পণাবাঞী “শীকা সাবধন্ধ। উত্তন দিকে 

বিলের তউধাম। পধন্থ দেলাব অন সাময়িক ভবে তৈধা ব্ চাল'ঘব | পুরিকে 

মাঠেল মূ ভিছুটা দুরে সাকাসেব ছাউন। গাঁডয ছে। তাঁহাব মধ্যে হাতা, 

ঘোঁচা। পান ও ঠক হত্যাদি পঞ্গ ও তক্কাতা সবগ্চাম বাঙয ছে । নাশ, হোগলা 

ও দরমা যা অজংখা ছাট ছাট ঘব ঠৈয়।ব কল। হহয়াছে। তাহাদের মধ্যে 

গছ 1, বা গাহ্ধাদেৰ চিং [খা। শপিদেশে যেন অপদপু হইয়। 

উঠিশাছে 1! পুকাচশে দেখা দিষাছে বাকা বসনাব ঢাদ। মাভমেখ 

কলপেোলাগলের আতিগানিধো প্ররৃতিব এভ নয়নাভিরাম দে ক্গণতবে 

'আমাদগকে যন মগগ্গগতে লইমা শেল । হঠাৎ একটি ককণ শ্রন্মনে আমাদের 

তল্মঘত। ভাগিল। এদখিল।ম একটি ছোট ভিথাবী শিশ্ তাহার মাষেৰ ভূলুিত 
দেঙেব উপন পিগ। কা'দতেছে। 'আমনা তাডহাডি সেখানে উঠিখ| গেলাম । 

আমাদিগকে দেখিয়। [ভখাখিণাটিব “চাখেব কোণে অশ্ক ঝিল, ক্ষীণবষ্ঠে 

বদিল, »বাদিন সে বিছুহ খায় নাহ। শিশুটিকে * বুকেব ছুধ ছাঁড। আব 

বিছুই দিতে পাবে শাই। সাম আমাদের 'এবধজনকে তাছাহ।ডি কিছ 

থাখ|ব ও এব %দু সাগ্রহ বষা আলিতে গাঠাহলাম। খাবাব দখিয়া 

অনন্দে থা! ছোর উপল হইয়। উঠিল। শিশুটি হল পাহয়। শান্ত 

হইল। %1৫€ |» হভিখাব্ঝতি এক স্ুন্ত হইলে আমণ। প্রত্যেকে 

এক টাক। করিয়া ভিখাবিধীকে দান কবলাম। দুহটি গভীব কৃতজত। ভব! 
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দৃষ্টি লইয়া ভিখারিণী আমাদের দিকে নীরবে চাহিয়া বছিল। মুহূর্তে মনে 
হইল আমাদের মেলায় আসা দিনটিকে বিধাত| যেন পরিপূর্ণ সার্থকায় ভরিয় 

দিয়াছেন। 

বিধাতাব প্রতি নীবব শ্রদ্ধ। জানাতে জানাইতে আমব: মেলাপ্রাঙ্গণেব পাশ 

দিয়া ধীবে ধবে চলিতে লাগিলাম। সুদ প্লীব নিভৃত বক্ষ হূর্যান্তেব পর 

আলোক সমাবোহে 'অলকাপুবী ভ্রম হইল। সার্কাদের জীভাদর্শনেচ্ছু মত্ত 
জনতা ভিডে কাঁপড বচাই+1 পথচল। ছুফ হইল । বেকর্ডেব উচ্ছল আনন্দসক্দীত 

সান্ধ্য পরিবেশের বুক চিব্যা। গগন পবন মুখবিত কিয়া তুলিল। কয়েকটি 

পাবা নতনাবা নি+ষরুষ্ণ দেহ লইয়া 'অপুব ভঙ্গীতে (ভুলিয়া ছুলিয়। পবম্পবেব 

পিকে €ৃষ্টি শিগ্মেপ ক্যা আম।দেব পাশ দিয় চ'লয়। গেল। অদুবে দেখা 
গেশ সৎকাবী শ্রচাব [বশাীগেব কমশবাঘ। ম্যাজিক লগ্নে সাহায্যে নিবঙ্গব 

চাঁশীদম্প্রাধকে চদশোনধন প্রচেষ্টা বুঝাই দিতেছেন। মাঝে খাঝে 'ইবধেব 

বিজ্ঞাপন ওয়ল!ব ভাত্র দর্শনবত গনতাকে সচাকত কাখ্য়া তলিতেছে। 

জনপ্রবাহেব মধ্যে টচিলিতে চলিতে কখন যে আমবা সিদ্দেশ্বব মন্দিবে 

শিলাচত্ববেব কোণে আধিম। পোছলাম বুঝিতে পাখি নাই। দেখিলান 

পাশাখাশি কয়েকথান খব। অধিক 'অপেক্ষারুত বড় একটিভে স্বেম্থামেবক 

বাহণাব কমকক্ষ। অযথা স্েগেসেণব সাধাপোধাক গঁবয়। সনু ব]াঞ্জ 

লাগাইয়া থুঝিয়। বেডইতেছে এবং তৎক্ষণাৎ সাহ।ব্য প1ঠাইভেছে। আব 

একটি ঘবে পুলশ কমচাবীদেব অফিস বসিয়াছে। মেলাগ্রাঙ্গণে প্রাথমিক 

চিকিৎসা খাণস্থাও কব হহয়াছে। 

মেলায় প্রথেশ কবিবাব পুবে আমবা “সদ্ধেশ্ববেব মন্দিবে প্রবেশ কবিলাম। 

'তত্যপিক লোকেৰ চাপে আমব। খিগ্রহের কাছাকাছি যাতে পাবিলাম ন1। 

দ্বব হহতে বগ্রঠকে প্রণাম কাঁবযা মান্ধব পরিভাথণ কবিলাম। এবার 

আমাদের দৃষ্টি পড়িন সোমেখবীব খিদ্বৃঃ তটভাঁমব উপব। দেখিলাম সেই 
বালুঞারাশিৰ উপব নান। বকম পুঠলেখ নোকান। বক্মাবি পুঃুলশিল্পের 

দৈচঠ্যে আনর। বান্দহ £ইলান 7 মেলাব িওবে আবেশ কবিয়। বেখিলাম 

খচিএ পণ্াসস্তাবের অপুর সনাপেশ। একসা।পিতে রস চ্দ: 11গণিশ্রেণা, 

ভগ্াহ সাতে কাপ ভামা, গুড. বাস। পিহলঃ খেলন!॥ গ্রসাধনদ্রপাঃ বেত 

ও কাঠেব আনবাবপঞ্, হাতা দাতব পাটা ও শানাবিধ নয়নরঞ্জন খোর 
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দৌঁকাঁন মেলার পূর্বপ্রাপ্ত পর্যন্ত বিস্বৃত। ক্রেতাবিক্রেতাব গোলমালে মেলা প্রাঙ্গণ 

সততমুখর হইয়! উঠিল। কোথাও পুতুলনাচ হইতেছে । কোথাও বা ক্রীড়া- 
কৌতুক দেখাইবাঁর অপূর্ব ব্যবস্থা হুইয়ছে। কোথাও বা বাজীকর ভুগডুগি 
বাজাইয়! ক্রীড়াকৌশল দেখাইতেছে। একটু আগাইয়। দেখিলাম একটা বিরাট 

প্রদর্শনী খোল! হইয়াছে। আমবা জনপিছু এক আন! দিয় প্রদর্শনীতে 

ঢুকিলাম। সেখানে অনেক আগেকার উৎকষ্ট মৃৎশিল্প ও কাষ্ঠশিল্পের সমণবেশ 

দেখিয়। আমরা মুগ্ধ হইলাম । শিক্ষামূলক বিভিন্ন চিত্র ও ভ্রা্শিল্পের উৎকর্ষ 

লক্ষ্য কবিলাম। মেলাব শেষপ্র/নে আসিয়া আমণ। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিবাব 

গন্য বসিলামদ। তখন গোঁধুলিব সোনালী 'মালো সাব পশ্চিম আঁকাঁশকে 
'অলক্রবাগবঞ্জি কবিয়! তুলিয়াছে। ক্ষীণতোয়1 তটিণীব শ্বচ্ছ্লের বুকে পড়িল 

স্বাকাশেব প্রতিবিগ $ মনে হইল-- 

বলতেছে উস তখল অনল 

গলিয়৷ পড়িছে অন্থবর্ল 

দিশবখু সেন অশ্রু ছলছল 

হঠাৎ দৃষ্টি পঙ্িল উন্ব দিগ্বলয়ে। নির্বাক বিন্ময়ে গাঁহিলাম পাহাডের ধৃসব 
গানিমাব মধ্যে ম'ঝে মাঝে আগুনের অন্গম্র ফোয়াণ। ক্রমে সন্ধা গা তব 

হয়া আদিল । অদূবে দেখিলাম ধুনি জালাইয়! একদন নগ্নপ্রায় সম্গ্যাসী, মুখে 
ভাহাব প্রণান্থ জ্যোতি । নিষ্ঠাব কঠোব শাস্তি ও নৈধাগ্যেব উদ্দাৰ গান্তীর্ষের 

মধ্যে আত্মসমাহিত । "মামি নিষ্পলক নেত্রে তাঙ্গাব দিকে চাহিয়া রহিপাঁম। 

কিন্ত তিনি যেন এ জগতের কোনো কিছুই দেখিতে পাইতেছেন ন।। ভাবিলাম 

সকল চঞ্চলতা, মুখবতা ও আবিলত1ব মধো সত্যপ্তদ্ধ নিবপ্ুন এই তপোমূঠি দর্শন 

কবিধা প্রাণপুকদের গভাবহব ও বিশুদ্ধতন পিপাপাকে পরিতুগু কবিলাম। 

আজিকাও মেলা দুইটি স্মৃতি চিবদ্দিনেব জন্য আমান মনেব মণিকোঠায় অক্ষয় 

সম্পদ হইয়। রহিল। 



পশ্চাতে রেখেছ যারে 
সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে 

মানুষ বিশ্বস্থতিব শ্রেষ্ঠ প্রকাশ | অন্থান্ত ভীবেব মত সে অন্পময় ও প্রাগময় 

সন্তাব ধোবধাক যোগাইয়। নিশ্চিন্ত হইতে পাবে না। যে মনোময় সা, বিজ্ঞানময় 

ও আননময় সন্তাব অধিকাবী, তাহার ঢাঁহিদ। আবও বেনী, সে জগৎকে ও 

জীবনকে একটা শ্বুসমঞ্জীম বিকাশ ও পবিণকির পথে ক্রমাগত আগাইয়। দিতে 
চায় পৰিবেশকে আবও সুন্দবভব ৪ পমৃদ্ধতব কবিয়! তুলিতে ইচ্ছ। কবে। 

অেয়ৈযণ।ব প্রেবণ। লইয়। নিভকে সকলেখ মধ্য দিয়া ধিল।ইয|। দিতে চাহে" 
বিশ্বেব মধো ন্জিকে উপলব্ধি করিষা সঙ্দয় হইয়। উঠে। তাই মাহষ একক 

পণ্মজীবন যাপন কবিতে পারে না, কৃষ্টি কবিয়াছে সমাস,--স'ঘনদ্ধ শক্তির 

সন্ছনি। এই সমাজ মানর মভিমাব মহত্তল নিরশন | 

এই সংখদীহা ও সহদোগি|মুলক জীবনধারা একদ্রিকে বেমন সমাজ রচন। 

কবিয়াছে 'ন্তদিকে তেমনি মায়ের অগ্ঠবেব স্থকুমার বৃদ্ধি বিকাশ সাধনে 

সহাষত। করিয়াছে । এককথাশ াচষেব সমাজচেনাব সঙ্গে হদয়সংবেদনাকে 

যুক্ত করিয়। দিয়াছে । তাই নাগ একার জগ্চ ধু ভাবে না, সখাব জন্ত9 

তাবে। নিছেশ উতি শ্বধু চায় না, সমাজের উন্নত কামন। কবে এবং যেখানে 

মান্য প্রগত্িব পথে নিঙগগেব সঙ্গে সঞ্লেন, বাষ্টি! সঙ্গে সমট্টিব সঙ্গত সামঞ্জন্ু 

বিধান ককিঠে পাঁবে সেইখানেই গডিয়া উঠে 'আদর্শ সমাজ। 'প্রাটান যুগে 

আমাদেব গৃাশ্রম ধর্ম এই সমাজকে পবিপুষ্ট কনিয়াছে, মানুষকে সন্ঠাকাধের 

মানু কবিয। তুলিষাছে। 

অতএব দেখা যাইতেছে সমানে পরস্পবের গ্রতি পবম্পবেব মহযোগিতী 

ও সহমনিশাব অভাব হইলে সমার্সেণ ভাবকেন্্র বিপযশ্ন হইবে 'অনিবার্ষ। 

একটি অংশকে বাদ দিয়া অথবা উপেক্ষা কবিয়া অন্ধ মন উম্নতির চবম শিখরে 

উঠিতে পাবে না! প্রতিটি মানুষে সুটি জীবনযাত্রা, প্রগতির দিকে ক্রমাগ্রসব 

গতি ও আস্তব পক্তিব সম্যক বিকাঁশেব উপব সমাজে প্রগতি নির্তবশীল। 

মানুষমান্্েরই কতকগুলি মৌলিক অধিকার আছে। সমান্গের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিব 



২৬২ বঙ্গভারতী 

জন্নই মানুষের সেই অধিকার'গুলির সংরক্ষণ প্রয়োজন । মাুষের এই মৌলিক 
অধিকাঁরগুলিকে দলিত কবিষা, তাহাদের রক্তশোঁষণ কবিষ! কেহ ষদ্দি সমুদ্ধিব 

অত্রম্পর্শী প্রাসাদ নির্মাণ কবিতে চাষ, তবে তাহাব স্বার্থকিষ্ট প্রচেষ্টা শেষ পর্যন্ত 

নির্মম ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইবে সন্দেহ নাই । সমাগদ্হেকে জীবদেহছেব পঙ্গে 

উপমিত করা যায়। প্রতিটি অশ্নপ্রত্যঙ্গের পবিপুষ্টিতেই ভীবদেহেব পবিপুষ্টি। 

একটি অঙ্গ বোগগ্রন্ত হইলে সমগ্র দেহ পীণ্ডও হইয়া পড়ে, দেহেব পরিপুষ্টি 

ব্যাহন্ত ভয। তেমনি সমাজেন কোন 'অংশ যদি 'অশিক্ষা, কুস'স্কাবঃ অশ্যাচাব, 
আঁবচাঁব ও শোষণেব মধো পঠ্তে থাকে।ঃ তবে অন্ধ অশশেব আগাইয়া যাওয়ার 

গ্রচেষ্ট! যতই অকপট হট্রকক না কন, ভাঁচাব গতি ব্যাহত ঠইবেই। বাহবা 

পিছনে পণ্ডম! বছিল তাষ্চাদেব বঞ্চিত জীবনের সঞ্চিত ক্ষোভ ও পুবীভৃত খেদন। 

হব সমাজের প্রপনতশাল 'অংখকে শীচেপ দ্রিকে টা!শয়। নামাইবে। 

গাবদেভেব একটি 'অঙ্জেব গীডা যেমন সমগ্র দেভেব উপব প্রতিকিসা ছাড়ায়, 

তেমনি গবিতাবেব কিব। সমাজের বাষ্টি মানব উপবে উঠাব মুখে অনামা 

ও ছুর্নীব্ব বাঁধ।- 9 দনগ্র পবিব|ব 9 সমছেব উপব শ্রতিক্রিণা হডাহকে। 

পরিব|বেব দুইটি লোককে বঞ্চিত কবি! ভাহাদের অংন শাস্মমাথ কবিস। যদি 

অন্য লেক নিজ সন ও উপভোগের সোধ নিলাণ কলিতে তায় হবে তাও 

তাসের ঘবেব মতই শুন্তে “লীন হইয়া ফাইন । উহ কাপকল্পনা খা ভাণশাধা 

উর্নব মপ্যিগেব ভাবন। নয, বঢ নাল্ছবের বুকেব উপব পেজ্ঞানিক সন্য। জগতের 

দিকে লক্ষা বাখিল্ই '্মামবা 'এই সতাবে মমে মমে উপলবি কবিতে পাব । 

মান্ুষেব মধ্যেই লাবারণেব 'অধিঠান, তাই মান নবনাবায়ণ | এই 

নবনাবাঁয়ণকে উপেক্ষা কখিয়া, খঞ্চিভ কবিয়া, অপমান কাঁয়। আমবা কোন 

হগেব দেবনাকে বন্দনা কবি। প্রত্যক্ষ সভাকে শবছেল। কিয়া জগতে বুকে 

বিধাতার অভিশাপ কুঢ়াইয। বেড়াতে! তাই শিধাভাব বদ্রনোষে শবৈবাচাও, 

অত্যচাৰ আব নিমম খোমণেব বুবে জাগিথা উঠে ত্র) দেখা দেখ 

বিদ্রোহবন্ছি। দ্বৈবাচাব আত্যাগাৰকে বক্তেব ঘুলো পাপক্ষালন ববিতে হয়। 

আগ্মকেন্দ্রিকহ ও লো ভপবায়ণতা৷ সমাজেব বুকে দাকণ খিভী।ষকাব হ্ষ্ট 

করে, মান্তষেব মধো আনয়ন কনে ভেববুদ্ধি, মানুষকে অর্থগৃর। কবিযা দানবে 

পরিণত করে, বাক্তিগত লালসাকে 'মপরিমিতভাবে বাঁডাইয়া দেয়। ইহ! 

মম।জকেব্িক মভাতাব সবচেয়ে বড অভিশাপ + মান্ধষেব মন হইতে একাত্মবোধ 



পশ্চাতে রেখেছ যাবে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে ২৬৩ 

মুছিয়। দিয়া, সমষ্টিগত সংহতিকে বিলুপ্ত করিয়! প্রগতিব মুলে দাকণ আঘাত 

হানিয়াছে , সমাজ ও জগতেব মধ্যে অসাম্য '9 'অনাচাবেব হৃষ্টি কবিয়াছে। 

তাই সমাজে আঁন্দ এক অংশকে বঞ্চিত কবিয়।, তাঁহাদেৰ জন্মগত "অধিকারকে 

অন্বীকার কবিয়া অন্ত অংশ লে।ভলালসায় আত্মহাব হইয়। "আত্ম অগ্বেণণেব 

মায়ামরীচিকাব পিছনে ছুটিষ। চলিয়াছে। পুথিবাৰ একটি দেশ 'অন্দেশেব উপর 
শ্বৈবতন্ত্রেব ধব্গ! উভাইয়া চবম বর্ববাঁব পর্চিয দিতেছে। 

তাই আজ পৃথিবীব বুকে একদল চলিয়াছে এশ্বর্গত শক্তির বিপুল উল্লাসে 

সমুদ্ধ 'ও উপক্চোগেধ নব নব পথ বচনাষ-_-তাহাবই পিছনে বঞ্চিত দলের 

মমান্বিক আনি স্থাপ্ততীন উল্লাস-বজনীন প্রতিমুহূর্তকে শিহবিত কণ্টকিত কবিয়া 
ঠ$লিতেছে। সঞ্চয় ও বেদন।ব ক্ষমাহান আক্রোশ গ্রচিনিয়ত পৃথিবাব শাপ্তকে 

পিল্সিত কীবযা ছুপিতেছে। আন্বজাতিক শানি। পাবষদে? সামাঃ লাত্ুত্। ও 

সহযোগিতাব আদশ টিকিতেছে ন]। 

শ্রেণীেন, সম্প্রদায়ছেদ। জিভে সন্েগ মন্ষ যে এক, এই সতা আরজ 

মানগম ভুলিতে বপিয়াছে । 'সবাব উপব মান সম, তাচাঁব উপব নাই-ক্তির 

মহা মন্ত্রের মূল্য আজ আমব| বুঝি ন]। বুঝি ন। সমাজেব 'ও বৃপ্ব মানবগোঠিব 

স্থষম সহযোগিভায় মাটিব কেহ বত হইবে কলাণাবহ দ্ব্গ। ভেববুদ্ধিক 

পবিহ!ব কাঝয়া নৌভ্রাত্রেন খাণা লহয়া সকলকে হাতে ভাত মিল।ইয়। চলিতে 

হইবে। খপ নয়, ল্রীহিন মন্ত্রে নিজকে দীর্সিত কাবয়। সকলেব সর্দে একপথে 

চলিতে ভইবে। “সংগঞ্জধবং সংবদ্ধবম্ঠ 'মাশাদেব এই প্রান বাণা লইখা 

সকলকে আভ্বান কারতে হইবে । তাহা হইলে হঃখ হধখাব 'অঙসানে অপাম্া 

অবিচাৰ অন্কা!চাব অসাম্যেব রক্তম্নানে দেখতাব অমব মহিমা পুনরায় 

দেখা দবে। 



জীবন মুল্য আয়ুতে নহে, কল্যাণ পৃত কর্মে 
মানগযের আযুক্ষাল দীর্ঘও হইতে পারে স্বপ্নও হইতে পারে কিন্ত ইহার উপর 

জীবনেব মূল্যায়ন নির্ভর করে না । একটি কণ্টকবৃক্ষ অতি্দীর্ঘ হইতে পারে 
কিন্তু জগতের বুকে উহার মূলা অতি নগণ্য। কণ্টকভীত মানুষ সব সময়ই 
তাহার সান্গিধ্য হইতে দুবে সরিয়া থাকে। অগ্তদদিকে একটি সুগন্ধি পুষ্প অতি 
ক্গীণ জীবন বহুন কবে তথাপি তাহার সৌবতে চাবিদিক আমোদিত হুইয়। থাকে | 

ফলে সকলের কাছেই তাহা পরম শ্রীতিকর হুইয়! উঠে। ফুলটি যখন বারিয়া 

পড়ে তখনও মানুষ উহ!ব কথা ভালতে পাবে ন1। 
মান্ুমেব 'ভীবন মূল্য আযুতে নহে" একথা বুঝিয়া লইতে কষ্ট হয় না। তবে 

কিসের উপব জীবনেব মূল্য নির্ভব করে? মানুষ শুধু বাচিয়। থাকিবাঁব জন্তই 

লগতে আসে না, নহিলে মানষে ও ইতব জন্ঘতে গ্রভেদ থাকিত কোথায়? 

থাকে ন|। বিশ্বস্থষ্টিব শ্রেষ্ট প্রকাশ মান্তষ এ জগতে আসিয়াছে কর্তবোৰ 

গুরুদায়িত্ব স্বপ্ধে লইয়া; ভাঁহাকে নিবন্তর কম কবিয়া যাহতে হইনে। মুহূর্তের 

অপচয় জীবনের অবন্গয়। অথগ্ড কর্মপ্রচৈষ্ঠাই গীবন। কর্মহীনত1 ও দিশ্চেষ্টভাই 

বৃতাব নামান্তন। 

কিন্ত কর্মেবও আবাব রূপভেদ আছে। বমন্নু ও কু এই দুই উপসর্গকেই 

গ্রহণ কবিতে পাবে । কু কমে জন্ক জীবনভোব ততৎ্পরহ।) ও অথণ্ড ধৈর্যও 

কি শ্রেযবোধে সম্মানিত হইবে? ন। তাহ! কখনও হইতে পাবে না। কারণ 

দুষ্কৃতি মানব-সমাজেব কোন কল্যাণমাধনই করিতে পারে না, তাহ পাপেৰ 

জনয়িতা ) শাশ্বত সত্যেব বিবোধী । শু কর্মই মানব শীবনেব অভিপ্পেত * তাহাই 

ঙ্গলাবহ | রত্াকরেব দনুযুজীবন কর্মতৎ্পরতাব নিদর্শন হইলেও ঘু'ণত। কিছ্ত 

যেদিন দক্থ্য রত্বাকব তপস্যাব দ্বারা নিজকে পৃত দবিয়। সর্বকালেখ মানবের ভগ্য 

এক অমৃতময় জীবনসঙ্গীত রচন। কবিলেন, দেদিন জগৎকে নূতন কিয়! তাহার 

জীবনের মূল্যায়ন করিতে হইল। অতএব কল্যাণপূত কর্মেই জীবনের মূল্য + 

এককথায় মানবকল্যাণেব জন্য নিরন্তর সংগ্রাম) কমগ্রচেষ্ট। ও কর্মনম্পাদনহ 

গভীরতর ও সত্যতর অর্থে জীবন। 



জীবনের মূল্য আধুতে নহে, কল্যাণ পুত কর্মে ২৬৫ 

. এই জীবনপিপাস ধাহার আছে তিনি কখনও আত্মকেন্রিক ও আত্মসর্ন্ 
হইতে পারেন, না। জগতের বৃহত্বর কল্যাণের জন্থ তাহার নিরন্তব ভাবন]। 
তিনি উপলব্ধি করেন 'জীবন বিশ্বেব তবে পরার্থে কামনা” | অবারিত কর্মোতে 

তাহাদের স্ুণ্ডশক্তি শতগুণিত হইয়া! উঠে। 

যাহারা নিজকে ঘিবিয়াই কর্মজাল বচন! করিয়া চলে তাহার শ্ুল অথেই 
মান্ব। আকৃতিতে মানুষ হইলেও প্রকৃতিতে তাতাব। পণুজীবনের বড বেশী 

উধের্ব উঠিতে পাবে না । সত্যকা'র জীবনের আস্বাদ হইতে ইহারা বঞ্চিত। দণ্ডে 

দ্ণ্ডে পলে পলে খণ্ড খণ্ড কবিয়। ইছাবা জীবনকে মৃত্যুব গহ্বরে টানিয়া আনে। 

ভীবনে বাচিতে হইলে চাই ত্যাগ ১ সকলেব মধ্যে নিঙ্গকে বিলাইয়৷ দিবার 

মহৎ প্রবৃত্তি। কারণ--স্বার্থমগ্ন যে জন বিমুখ 

বৃহৎ জগত হতে সে কথনে। শেখে নি বাচিতে। 

জগতেব ইতিহাসে ঘাহাব। নিক্গকে ম'নবেব বৃহন্ভব ও মহত্তর কল্যাণ কর্মে 
উৎসগ করিয়! গিয়াছেন, ভাহাব! যুভ্রাঞ্জযী মহিমায় বিধাজমান। সক্যতাব 

ইতিহা'ন তাহাদেব প্রতি কখনও রৃতদ্ব অ।চিবণ কবিলে ন1। স্বামী বিবেধানন্ 

মাত্র ৩৯ খুব জীবিত ছিলেন। কিন্ত এই স্বপ্ন শীবনেখ প্রতিটি মু তিনি 

বিশ্বেব কলাণেব জন্ত উৎসর্গ কবিয়াঁছেন। জীবের মখ্ শিদে প্রত্যক্ষ কবিয়া 

মান্তষেব কল্যাণ সাধনে 'এঠ খীরাচাবী সবত্যাণী সন্গাপীব সেবা 5 বলিষ্ঠ হস্ত 

সেদিন থে ভাবে মানুষের ঃখমোঁচনে তত্পব হইয়াছিল, মাচদকবাঁধ বেদনায় 
তাহার দীপ্তচক্ষু কিগপ অশ্রুগজল হইয়া উঠিয়াছিল, ভাহ। কখনও মাচাষের 

স্বৃতি হইতে মুছিয়। যাইবে না। বিগ্যাসাগবেব ছীবনকাল সুদীর্ঘ নহে কিন্ত 

মানব কল্যাণেব জন্ত, মানুষের ছুঃখ মুগ্ছ।ইবাব জন্য বেদনাখিদ্ধ এই মন্তাঁপুকৰ থে 

অশ্রসাগবেব স্ষ্টি করিয়াছেন তাহাব তুলন। কোথাম 7 কল্যাণপিপাসা মহার্ত 

লইয়! যে পুরুষবীর জীবনে একক সংগ্রাম কবিয়া গিয়াছেন, যে মনীষী জাতির 

মুক্তিপন্থ। নিমাণে অগ্রসব হইয়াছেন, বৃহত্তব কল্যাণে বে মহাত্মা সাম্প্রদায়িক 

পৈশাচিক উন্লাদেব খঙ্জাতলে জীবনোদগ করিয়।ছেন ১ সেই বাঁমমোহন, সেই 

বাঁঙ্ষমচন্দ্র, সেই গান্ধীজার জীবনের মুল্যায়ন আধুতে না কল্যাণ পুত করে? 

তমসার পরপার হইতে যে খধিকবি কল্য|৭ সাধনায় জীবনের নিঃশ্রেয়সের বাণী 

গুনাইয়া জগৎকে শাস্তির পথ দেখাইয়। দিদ্লাছেন তাহার জীবনেব মুল; কি 
আধুতে, না কল্যাণ পৃত সাধনায়? 



২৬৬ ঘঙ্গভারতী 

ভীবন অনিত্য--চিবকাঁল থাকিবে না 
“তার নিমন্ত্রণ নখ ন+ পূর্বাচলে আলোকে আলোকে ।” 

তথাপি এই অনিত্য জীবনকে নিত্য কথিয়। তোল| দয়, ক্ষুদ্রকে কব! 
যায় মহৎ, ক্ষণিককে কব! যায় চিবঞ্টন--ঝিসের দ্বাবা ?--কন্য।ণ পৃত কর্মের 
যাধা। কলাণ পৃত কর্মই “মামুহ্রাৰ দুঃখের তপস্কা এ জীবনে" খানন্দেব জপ্জান 
লইয়া আসে ; সাজ|ইযা দেয় ' জপ ন মবণেবে অপরপ সাজে ।: 

একটি ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা 
এবাব “ীনা চালাক দলের? শঞ্গে ছাপ, এফ» এ) দলেল “ঘ ফুটবল 

প্রতিমোগিত।টি ৬ইয়াছিণ, হাহ। বেশিবাণ যোগ আমি লাভ কখিয়্াছিলাম। 

ইন্জঃপ্নে শীনা অংলন্পিক দল মোহনবাগান ও মহমেঙডান ব্পোটিকে পবাজিত 

কবিযা সুনাম "অর্জন ববি্মিছিল। অভ্ঃণর সমন্ত দূল হইতে বাছাই কব! 

খেলোযাঙগণ লন গঠ, এয» এ, দলাট গঠিত হয এপ" চীনাদলকে 

প্রতযোগিতায় আহবান কবে। 

থখেল।ল ৫।৬ পিন পদে জাড়া প্ররযোগিভাটি ধন ঘোষণা! কব! হহল 

তখন হহতে ব্রী।মোদীদের মধা উতত্তজন। ও আলোচনাবৰ ম।ড। পড়িয়া গেল । 

টিকিট সংগ্রভেব ভক্ক আকলেই ত্যক্ক ব্যস্ত হইয়া উঠিস। মফঃম্বল হইতে 

২।৩ দিন আগেই ীডামোদ।বা সহবে আসতে লাগিল । খেলাব নি্ঘিষ্ 

দিনেব পূবদিন হইতে টিকিট-ক্রেতাৰ ভিডে ময়দান পরিপূর্ণ হইয়া টঠিল। 

ক্ষুধাতৃষ॥ নিদ্রাঞ্ীন্্ তুলিয়া খেলা দোথবাব প্রমন্ত উদ্ভাসে সকলেই মজগুল 
হইয়া উঠিল। কেহ বা বৃ্চুায় স্কান গ্র»ণ কবিল। 

বিকাল € ধটিকাধ খেশ। আঁবন্ত হইল। চাবিদিকে জনসমুদ্র। তুমুল 

হর্ষধ্বনি * ঘন ঘন কলতালিব মধ্যে খেলোয়াডগণ ক্রীডাক্ষেত্রে প্রবেশ করিল। 

চীনাদলেব থেলোয়াডেব নাম স্মরণ বাখা বই কঠিন বাপাব। আই, এফ, 

এ, দূলেব (গালে এস, শেঠ, ব্যাকে টি রহমন ও জোনস্) হাফব্যাকে 



একটি ক্রীড়া-গ্রতিযোগিত। ২৬৭ 

সর্বাধিকারী, ক্যাম্পিয়া ও এস, নন্দী; ফরওয়ার্ডে পি, কে, ব্যাঁনাঞ্জি, সি 

গোস্বামী, কে পাল, আমেদ খাঁন 'ও মুসা । 

খেলাব প্রথম হইতেই চীনাদল অসামান্য কীঙানৈপুণোব পবিচিষ দিতে 

লাগিল। ত্রীড়াক্ষেত্রে তাহীবা মোটেই ছুটাডুটি কবিতেছে ন।, স্ব শ্ব স্থানে 
থাকিষা বলটিকে ধবিয়) নিজদলেব অন খেলোঁধাডেব টিক পীয়েব কাছে 

সবাই! দিতেছে । ললটি প্রত্পিক্ষেব দেছস্পর্শ ধচাইয়া। মাঠেব এক প্রাস্ত 

হইতে 'মপব প্রান্গ পথযন্থ চুটিযা। চলিয়াছে আব নিশ্চল ভইয়া বৃহিয়াছে 

চীনাদলেব গ্রতিটি খেলোধাড। তাহাদেন এই স্মদ্বখ মূলক খেলা দেখিয়া 

গ্রন্পিক্মদল চিন্তিত হহয়] পণ্ডিল ও দর্শকবুন্দেব মপো একটি চাপ] বিশ্বায় গুঞ্জন 

কবিতে লাগিল । €1৭ মিনিট প্রা এই 'অনস্থ!তেই কাটিল। চীনাদলেব 

সেপ্টাব ফাব,যার্ড এই পমধ'একটি বল পাইয়! নিণেব কত্ত দেখাইণাব জন্থা 

সোজাসুজি গোলে শট কবিন। দ্র্বাব গতিতে পলটি আগ্াইযা দলিল। 

আই এ) এ» গালিব সমথকদেব মনে শাহকে ছায়া পডিলি। হিস 

গোলপক্ষক হিম শেঠ অনাধাতশ শিগ্রচাব সহিহ তল হষববলি ও 

কবশালিব মণো ব্টি ধব্যা। খেলিল। এবার বলটি শি, কে, ব্যান।জির 

পাঁষেব লীচে গিখা পণ্ছিল, স্সে সঙ্গে লি বেত বান।গি খলটিকে কে, 

পালে কা” সুনহঞ়। দিলেন । কেও পাল আঅপিকতণ পিপ্রভায় আমেদ 

থানকে পলি «পাশ করিলেন পসমেদ খান দ্রুতগতিতে গ্রকিপক্ষেব 

নাভ ভেদ করিয়া বল লইয়া মাশাহয়া চলিলেন । এবাব এখল।র মে! 

থুবিম! গেপ। নওন উৎসাহ ও উত্তেডনা ছাই) এফ১ এ, দলেৰ প্রতি 

খেলোয়াঁডকে বেন পাইয়া বসিল। টি, বচমানেব দীর্ঘ সট প্রতিবারই খলটিকে 

প্রতিপক্ষেব শোঁলেব সামনে ফেলিয়! দিতে লাগিল। কি ্ী পক্ষেব ব্যাক 

এনে এক ছভেগ্য প্রাচীব, এই প্রাপব অতিক্রম করিয়। বলটিকে 'আগাইয়। 

লইযা মাওয়া বই দুক্ষব ভহল। উম দলে সমান কাতত্বে ত্রীভামুগ্ধ 

দর্শবমণ্ডশী নিষ্ন্দ নিব।ক। এষ্টবাব সর্ধাপিকাবী চীনাদ্লেল সেণ্টাব অতিক্রম 

কবিয়। বল লইয়া আগাইধা চশিলেন। হাঁফব্যাকের কাছাকাছি আসিয়! 

তিনি একটি দ্াণণ “হই শট' কবিলেন। বলটি ক্রঘাগত উপবেব দিকে উঠিতে 

লাগল শোঁলবক্ষক বোধহয় মনে কবিল বলটি গাপেব উপব দিয়া বাহিরে 

চলিয়। যাইবে । বল খন দুর্ভেগ্য ব্যাকের মাথার বছ উধ্বে। অতীব কাহার 
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করিবার কিছুই ছিল না। কিন্তু জনতার মধ্যে মহাবিশ্ময় দেখা ছিল যধন 
১০ ফুট উচ্চ হইতে বলটি ক্রমাগত সোঙ্গাম্জি নীচের দিকে আদিতে লাগিল। 

শ্বাসরুদ্ধ প্রতীক্ষায় তাহার! নিশপলকনেত্রে চাহিয়া! রছিল। বিস্মিত জনতাকে 

মুখ সচকিত করিয়! বলটি গোলেব কোণ ধেঁষিয়া গোলসীমানাব মধ্যে ঢুকিয়া 
পড়িল। গোলরক্ষক বলটির অবস্থান ঠিক আয়ত্ব 'আনিতে পাবে নাই। 

সংুদ্রগর্জনে জনকল্পোল এবাব ধাটিধা পড়িল। বিপুল 'মাননে আই, এফ, এ, 

দলের অন্ঠান্ত খেলোয়াঁডরা, সর্বাধিকীবীব করমদন কবিল। এমন সময় 

বিবতিব দীর্ঘ বাণী বাগিয়া উঠিল। 

শিরতিব পব খেলা নূতন কপ পবিগ্রহ কবিল। চীনাদল প্রবলবেগে 

প্রাতিপক্ষকে আক্রমণ করিতে লাগিল । ব্যাকেব প্রচণ্ড শটে বলটি চীনাদলেব 

ত্রিপীমানায় খেবিতে পাবিল ন।। কিন্তু অহতপূর্ব সাফল্য আই, এফ, এ» দলের 

মনে নৃতন উৎসাহের সঞ্চা কবিয়াছিল 'অতএব তাগাবা পিছু হটিবাব নয়। 

বলটি দুই পক্ষেপ পায়ে পাধে ছুটিতে লাগিল । কিন্ট চীন! দলেব প্রতি বিয়লক্মী 

বোধয় সোঁদন লুপ্রসন্ন ছিলেন ন|। তাই তউহাদেৰ গোল সীমানাষ 

এপাব একটি “পেনালটি' হইয়া গেল। মুসাব “টে একটি গোল হ্যা 

গেলে চানাদলেব গরয় সুধুব পবাহত হইল । 'আশ্চর্সেব শিষয় এই ষে গীনাদল 
1$স্থ নিবাশ ও নিরুতৎসাহ হইলেন না। তাছাবা আগেব মতই উল্লাস ও 

উ.্তগনায় ক্রীভানৈপুণা প্রকাশ কবিতে লাঁগিলেন। তাহাদের একাগ্রতা 
ও নিষ্ঠা সকলেব গ্রশংস! অর্জন করিল । দশকগণেব গন ঘন কবঠালি আই, 

এফ, এ, দলকে প্রোৎস্াহিত কবিতে লাগিল। খেলার তীখহা এবার চবমে 

উঠিল । একটি মহাবিশ্ময় মাঠেব একপ্রান্ত হইতে 'অপবপ্রান্ত পর্যন্ধ ছুটিতে 

লাগিল। চীনাদলের ফঝোয়ার্ডের 'শট্ কবিধাব প্রচণ্ড শক্ষি, হাফব্যাকের হেড 

কবিবাৰ অভিনব কৌখল, বাইউইনেব “পাশ কবিবাব কৃতিত্ব বাববার আই, 
'এফ, এ, দলকে নিরাশ কবিষ্জে লাগিল । এমন লময় 'আমেদ থান বিপদ্ষদলের 

পক্ষ ৬ইতে বলটি সবাইয। লইযা ক্ষিপ্রগতিতে গোলের |দকে ছুটিলেন। 

প্রিপক্ষেব মনে এবাব আত্ঙ্ষ দেখা দিল। চাবিটি প্রত্পক্গ থেলোয়াের 

অহ্েদ্ক ন্ৃহকে ভেদ কবিয়! গোলরক্ষক ও ব্যাককে সচকিত কিয়া তিনি 

আগাইয়। চলিলেন। চীনের দুেগ্ঠ প্র।চীবও এবার তাহাকে রোধ কারতে 

পারিল স্রী। খাসরদ্ধ জনতাঁব নিম্পলক প্রতীক্ষ।, গোলরক্ষকের সচকিত 
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উৎ্কঠ! একটি চরম মুহূর্তের জন্য অপেক্ষম।ন। দর্শকের করতালির অভিনন্দন 
লাভ করিয়া আম্দ খানের তডিৎ্গতি “শট গোঁলের মধ্যে বলটিকে ঢুকাইয় 
দিল। উচ্চকিত জয়ধবনির বিপুল উল্লাস পুলকিত জনতাৰ বুকে উদ্বেল হইয়! 
উঠিল। জনগমুদ্রেব ঝকলগর্জন অসংযত চাপলো ফাটিয়া পড়িল। আমে? খানের 

উপর মুগ্ধ সমর্থকের অভিনন্দন শহত্র ধারায় উৎসারিত হইতে লাগিল এমন সদয় 

খেলাশেষের দীর্ঘ বাণী ব1জিয়া উঠিল। 

বাংলার প্রধান প্রধান সামাজিক উৎসব 

গ্রত্যেচ দেশে প্রভোক জাতিবই কতকগুলি উৎসব 'অ'ছে--যাহ। ভাঁহাব 

সম্পূর্ণ নিজপ্স -বাহাব মধ্য দিয়া জাতির উচ্ছল প্রাণদাবা ও বিশিষ্ট জীবনধ।বা 

সদ স্পন্শম।ন হইঞ়। উঠে। নান] বিপ্ধয ৪ জীবন-মবণ সমস্যার মধ্যেও 

বাঙালী যে এখন৪ মবে নাই তাহার প্রমাণ ধাণ্লা উৎসবখুলি। একদিন 

ছিল যেদিন বাঁংল।র ঘবে ঘবে বিরাজ করিত নিশ্চিন্ত জীবনযাত্রাব সহ্্গ 

ত্বাচ্ছন্দ্য। সোনাব বাংলা ছুই হাতে তাভার সন্তানকে মুঠা হুঠা পরবর্য 

বিলাইয়াছে । &উদ।ব আকাশ ও মুক্ত বাতাস দিষাছে তাহাকে নিটোল স্বাস্থ্য 

ও অক্রন্ত গ্রাণগ্রাচূর্ম। তাই নিববচ্ছিন্ন আনন্দ ও প্রচব এরীপর্যের মধ্যেই 

মগলময ধর্মড বেব কল্যা ণণ্রাতে গড়িয়া উঠিয়াছিল এই উৎসবগুলি। এইগুলিই 

সমাজ জীবনের সংস্কৃতি, বাঙালীব প্রাণ প্রবাহকে বক্ষে ধাবণ কবিয়! শতাব্ধীর পৰ 

শতাঁী অতিক্রম কবিয়] বিংশতাববীব তটগ্রপাতে আনিয়! পৌছিয়াছে। জাতীয় 
জীবনেব দুঃখগ্লানি সংকীর্ণতাকে মুছিয়। দিয়া একত্বোধ, মমত্ববৃত্তি ও 

শ্রেয়ৈষণার কল্যাণকিনণে এই উৎসবগুলি ছিল শুত্র সমু্ধল। 
কিন্ত হায়! বাঙালী মাঞ্জ বড দ্ধধোগের মুখে! বজবাবচ্ছেদ আগ তিন- 

চতুর্থাংশ বাঙালীকে ঘবছাড। ছন্নছা$ করিয়াছে । জীবন-মবণ সমস্যাকে বরণ 

করিয়! সেদিনের সম্পদশালী বাঙালী আঞ্জ পথেব অনিশ্চগতাব মধ্যে নাময়াছে। 
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প্রাণরক্ষার প্রাণাস্তকর সংগ্রামে বাঙালী আজ পযুদণ্ত। আজ হাহাব কাছে 
জীবন একটা বিভীধিক। মাত । 

তথাপি ইহাও নির্মম সত্য যে বাঙালী এখনও মবে নাই--গুধু জৈবদেহে 
নয়, মনের দিক দিয়াও তাহার মৃত্যু হয নাই। তাই এই মৃত্যু-বিভীবিকার 

মাঝখানে দীভাইয়াও বাঙালী তাহাব প্রাণের উৎসবগুলিক্চে তুলিতে পারে 
নাহ। এখনও শবতেব শিউলিঝব! 'আওঙিনায়, শীতের কুছেলি সন্ধ্যায়, খতুবঙ্গ 

বসস্তেব বিচিত্র বঙ্গের খেল।য বর্ষার উদাস খিহবলতায বাংলাব ঘরে বাহিরে 

বি6ওন্ন উৎসব বিচি ধাবায় উৎনাবিত হইয়া আসে। 

বাংল ও বাঁঞঙ্ধালীব শ্রেষ্ট উত্নব শাবদীয়! দুর্গাপূজা । এই ছুর্গাব রূপ 

কল্পনা বাঙালীব নিন্ব | দুরগ। মঙ্তাশ।ক্ব গ্রতীক--ববাভযপধাখিনা প্রশ্বর্রূপিণী 

দখহাতে তীাহাব ন্তক্ত সন্তঃনকে শ্রী ও ধী বিঙবণ কবেন। দাক্ষণে ধনাঞ্িষত্রী 

লক্ষা ও সিদ্ধিদাতা। গণেশ, বামে বিগ্যাদারিনী খাণাপাণি ও দেনসেনাপতি 

ক।ছিকেক্--উপবে চালচিত্রে দেবাদিদেখ গ্রমথনাথ মভাদেন। গা একাধাবে 

বাঁডানীব কাণ্ডে মাতা ও কন্বা। পুবাঁণেব রূপ কল্পন!ব সঙ্গে ঝাঙাশী তাহার 

ভাখ-ক্নন। মিলাইয়া ছকে আপন হৃদয়ের শ্নে১পাত্রী কর্যা তলিয়াছে। 

িমালঘন্ুতা শিখগুঠিণা ৬৭ মাত তিনটি দিনের জন পিতৃগুঙে আসেন। শাহাব 

আগমনে আকাশে বাতাছে জাগে আগননাধ স্ুনমুন।-পতিগৃহ গমনে জাগে 

বিগ্রযাৰ বিব+-*ধদন!| মাত্র [৩নটি দিনের 'মাশাষ বাঁঙালীব সাবাটি খছব 

গ্রঠীক্গ! কবি] থাকে । ছেলেমেয়েদের মুখে আনন্দে অশবস্ত ভাসি শরভেব 

শিউলি ফলের মত দুটিয়। উঠে । খিগয়া দণমীতে প্রতিমা! নিবঞজনেব পণ 

বাঙাশীব ঘবে বে গ্রাণাম, আলিঙ্গন, মিষঈমুখ চশিছে থাকে । বাঁঠালী ণকমিত্র 

ভুলিয়া স্লকে আপন বুকে টানিয়! লষ। 

দুর্গাপু্ভ শেষ হইতে না ভভতেই দেখা দেয় কৌজাগবী লক্মীপুণিমা। 

পূর্ণচগ্্র গোত্র! প্রানের মধ্যে চাবিদিকচে হাস্বাক্য্োতি ছহডাইণ। নামিয়। 

আসেন দনাবিষ্টাত্র। শি লদ্দী। ববে ঘবে বিতপ্ণ কবেন অশ্বর্ষ। ভাবপৰ 

এক।দিকমে আসে কাঁল'পৃজা, হাত'দহীয়া ৪ কাতিকেয় পুজগা। অমানিশাৰ 

মধ্যবাত্র.ত মহাকালীব আহবান । দীশাঃলীব আলোকমজ্জ। ধাঞজ্পোঞানোর 

আচ্ম্বর মঞাশন্তি পুগজাকে এমক।লে! কবিগা ভোলে । ভ্রাহৃ্থিতঠীয়া উপলক্ষো 

খোঁনেব! তাহদের কপালে মঙ্গল ঠিলক আকিয়া দীর্ঘাসু কামনা। বে। 



' ধাংলায প্রধান গবান শাশাদকষ ভখলব ' ” হখ৯ 

উত্তরায়ণ সংক্রান্তিতে বাঙালী পুরনারীরা পৌষ পার্বগের উৎসবে মাতিয়া 
উঠেন। পিঠাপুলির ধুম পড়িয়া যায়। €ৌষেব সান্ধ্যগগন সংকীর্ভনের 
উচ্দ্বুদিত সঙ্গীতে মুখরিত হুইয়া উঠে। 

তারপব শীতেব কুছেলিতলে দেখ! দেয় শ্রীপঞ্চমী। বাঙালী ছাত্রছাত্রীরা 

জ্ঞানদারিনী বীণাপাণিব 'আবাধনায় মাতিয়া উঠে। বিদ্যালয় গুলিতে পুঞ্জাব 

পবিত্র পরিবেশ বচিত হয়ঃ খালক খাঁলিকাব! বাসন্বী রঙের কাপড় পিয়া অখণ্ড 

নিষ্ঠ। লইয। মাগাইয়। যাষ পুঙ্জাবেদীতলে » অকপট হদয়েব শক্তি অর্থয উজ[ড় 

করিয়া দেয় দ্েবতাঁব পদ্মূলে। 

খভুবাজ বগন্তের আগননে প্রকৃতিব থুকক্ক বঙেণ খেলা- গাছে গাছে নূতন 

পত্রসমাবোহঃ মেংদনীব বন্ধে বঞ্ছে জাগে শবপ্রাণেব স্পন্দন । এহেন মধুব 
পব্বেণ দেখ! দেখ খত উতপব শ্রাকুধে'ব 'দালধাত্রা । আবীবে কুম্কুমে 

বাওঙালীব প্রাথমন ও বেশভুষ। রশ্ষিত হইমা উঠে। 

খিষুপ সংক্রাপ্থিতে দেখ। দেয় বাঁডালীবৰ চ৬কপুঞ্জার উৎ্ন৭  ধমদেবভাবি 

আনাহন। াবপব বর্বর বিষ] আপে বিল্ব খাঞালীণ উত্স যেন *শষ হস 

না। বথম।আ, ঝুপন জা, চন্য গরমাব মা দিম বাডালার খৈফ £৬ক্তিবাদ "একট 

হইয়। উঠে। নশদ্যেধ উত্মবে বাঙানা পুবাদ্ন ডা তুযাগ কবিয়। নৃতন 

জীবনের 'মাদণ গ্রহণ কবে । শ্রাবণেক সালাতে ২ গভদভাত গাঠালা দেখী 

মনসার পদে পুষ্পাঞ্জলি প্রধান কথে। 
এমনি কবিযাই বাঁঠলীব বাবু মাষে তব পাবণ লাখিমাহ আছে। জীবন- 

সণগ্রামে হজ বাগালা এখনও 'মআাপনাবৰ ভাতার উত্সবগুনিকে অকডাইয়। 

ধবিষা জছে। কিন্। পুর্নে খে গাণবগ্। এই উত্যাপ্চানব মণ্য দ্যা বহি, 

আজ তাহা যেন অনেক কমিষ। খিষাছে। আঘিকাব উত্মবে হঙগযেব সাডা 

নাহ আছে এ্রথধেখ বিলাস গ্।খ আদিঘদ্বআিশখা। গলাকেক্ট্রিক বাংশাব 

সেহ আশন্দোজণ উতসবমুখব প্ণমাতানে। ধিদগুলিকে টি আব আমণা 

কিবিফ্] পাইব না? মামবা কি সেসুগ হইতে টিৎছবে নিবাসিহ হইয়ারছি? 

এহ প্রন আিকার মাইক মুগবিত টিঠাধালোলদাশু উজ্জজতেণ এখনো বারংগাৰ 

আলে! বত হহছে গাঁকে। 



মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান 
শিক্ষা মানবের মানস রসায়ন । ইহ মানব-মনের সর্যাঙ্গীণ পরিপুটি ও 

বিকাঁশে সহাঁয়ত। ককেঃ মানগুষেব আস্তঃশক্িকে জাগাইয়। তোলে, চিত্ববৃত্ভির 

সম্যক বিকাণ সাধন কবিয়। মানুষকে মন্তস্তত্ব অর্জনে সহায়তা কবে। শিক্ষাই 

ভাঞ্ব মেরুদণ্ড। যে জাতিধ মধ্যে শিক্ষার প্রসাব যত বেণী, সে জাতি 

তত উন্নত। 

মন্ক্ান্ত ভীবজন্ব শিক্ষা বিশেষ প্রয়োজন নাই । একটি পাথা জন্ম হইতেই 
পাখী, একটি গিংহ জন্ম হইতেই শিং । কিন্ধ মাছুষ আরুতিতে মানুষ হইলেও 

জন্ম হইতে মানত হয় না। হাহাকে জীবনপথে মন্তম্তত্ব অর্জন কবিয়া তবে 

প্রকত মাতদ হইতে হয। প্রকৃত শিক্ষার দ্বাবাই সে মন্ুম্তত্থ অর্জন সম্ভব | 

প্রত্তেক মানমেবই একট মাতভাম। 'আাছে। এই ভাষাতেই জীবনের গ্রথম 

কথাটি মুখ হইতে উন্চাবিত হয়। এই ভাষাতে ভগবানের নাম উচ্চাবণ করিয়া 

পৃথিবী হইতে বিদায় গ্রহণ কবি। উহা আমাদের সাবা জীবনেব নিববচ্ছিন্ 

সহচব। এই মাতৃভাষা মাধ্যমে মনের কথাটি যত সহগভাবে বুঝাইয়। বলিতে 

পাবি, অন্ত ভাষায় মনটি পাবি না। 

বাঙল| আমাবেব মাতৃচ্াবা। এই ভাষাঁর মাধ্যমেই আমাদের শিক্ষা সম্পন্ন 

হওযা উচিত। কি দু'ভাগ্য আমাদের , দুইশত বছরেব ইংবেকের শাসনে 

আমর! মাতৃভাষাকে ক্লপাকটাক্ষে দেখিতে শিথিয়াছিলাম। আমাদের সমস্ত 

শিক্ষা দীক্ষা ইংরাজীর মাধ্যমেই সম্পন্ন হইত । ফলে যে শক্তি ও সময়ের অপচয় 

ঘটিয়াহে তাহাতে আমব। প্রকৃত শিক্ষার উদ্দেশ্য ও সুফল হইতে বঞ্চিত হইয়া 

এক একটি মসীজীবীতে পবিণত হইয়াছি ও ইংবেজ বাজত্বের বনিয়াদ শক্ত 

কখিয়! বীধিতে সাহায্য করিষাছি। 

আগ ভাবত আর ইংরেজ সবকাবের অধীন নছে, তাহাদের বিদায়ের সঙ্গে 

সঙ্গে আমাদের পূরশিন। গঞ্ছতিরও বিদায় দেওয়া উচিত। স্ুখেব বিষয় এই ষে 

আগ আমব! 'আামাঁদেব মাতৃভাষাকে মাধ্যমিক মাঁন পর্যস্ত শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে 



মাতৃষাষার মাধ্যদে শিক্ষাঙ্গন ২৭৩ 

গ্রহণ করিয়াছি; ইহাতে এখন পর্বস্ত আর কিছু না হউক, একটা বিরাট 

মানসিক শক্তির অপচয় হইতে কতকটা পরিমাণে ছাত্সমাঁজ বাচিয়। গিয়াছে। 
তথাপি উচ্চশিক্ষা ও কারিগরী শিক্ষার ক্ষেত্রে মাতৃভাষাব দ্বার এখনও উক্ত 

হয় নাই। 
্ বিদেশী ভাষাশিক্ষা ব্যাপারে আমাদের ছাত্রছাত্রীদেব একটা দীর্ঘ সময় ন্ট 

হয়। এই দীর্ঘ সময়ের প্রাণাস্তক্ষব প্রয়াসে যতটুকু বিদেশী ভাষা শিক্ষ। লাভ 
হয় তাহ।ও অতি অকিঞ্চিৎকর শিক্ষা । অতএব এই বিদেশী ভাষাকে আবশ্তিক 

না করিয়া তুলিয়া এ্রচ্ছিক কবিয়৷ লইলে অনেকেই এই মানমিক ও আঁিক 
শক্তির অপচয় হইতে বচিয়া যাইবে । অধিকন্ধ যাভাব। বিদেশী ভাষা! শিক্ষায় 

অধিকতব আকৃষ্ট ভাহাদের কোন অন্ুবিধা হইনে না । একথ। সত্য যে, যে 

ভাষ। আমাদেব হংস্পদনের সঙ্গে সতত সংযোগ বক্ষা কবিয়া আশৈশব 
আমাদের ভাবেন আদান প্রদানে স্থদভাবে ক্রিযাণীল,। 'াহাকে বদি আমরা 

দর্বকেতে শিক্ষার মাধাম হিসাবে গ্রঙ্ণ কলি ভবে আমাদেব শিক্ষাব পথ 

অধিকতব স্গম হইবে! বিশেষতঃ ভাঁম'ব মধ্য দিয়! জাতিৰ আদর্শ, সংস্কৃতি, 

এ&ত্হি এক কথা প্রাণসনথাটি বিকাশ লাভ কবে। এইজনই শিব (ক্ষত্রে 
অন্ত একটি ভাবার মাধ্যমে জতিব প্রাণম্পন্মমটকু যেন স্তব্ধ ভইয়! নাস, শিক্মাব 
গভীবতব উদ্দেশ্ঠাই ব্যর্থ হয়| 

অনেকেব মৃথেই একথা শুনা যাঁষ যে বাল! ভাষ। দুল । বিচ্ছান, গ্রণিত। 

চিকিৎ্সাঁবিগ্কা, স্থপতিশিগ্যা ইত্যাদি ধাঁবণ কৰা মত '্মপবিমিত শবসস্তাঁব 

ইহাব নাই। এই সব উদ্তি খুব ভাবসাম্য ঘুক্তিব উপব গ্রতিচিত বলিয়! 
মনে হয় না। সাধু ও অকপট প্রচেষ্টায় মাঁত়ভাষাব শন্দদন্ত'রকে গ্রায়োঙ্জনমত 

খাঁডাইয়! এইসব শাস্ত্রের অধ্যয়ন ও অধ্যাপন! মাতৃভাষার মাধ্যমে সুষ্ঠভাবে 

চলিতে পারে। | 

উন্নত ভাষ! ব্যতীত উপ্নত স।হিত্য বচিত হইতে পাঁবে না এবং উচ্ত সাহিত। 

না হইলে কোন জতিও উন্নতিল এ প্রগতিব পগে আগাইয়া চলিতে পাবে 

না| কাবণ ভাঁণ|, সাহিত্য জাতিব মাননসম্পন, নিল মানম পলিমাদীতে 

ইভাদেব উর্বণত| তুদ্ধি পা, কাছেই উদ্চশিক্ষব ক্ষেতে ম্তাাকে গুণ 
করিলে একদিকে যেশন জাঠিব প্রাণসতা! ৪ মামুলদ্িং মোহমজ হবে, 

তছেদিকে হেননি ভাব ও পরিপু্ট ও অিখর্শালী উইয়। উলিনে 

৯7 
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শিক্ষা বাহন বগে মাঁড়ভাষাব যোগ্যতা শ্বীকাঁর এবং কার্ষক্ষেত্রে সেই 
স্বীকৃতির প্রয়োগ কিয়! যে ছুইজন মহাপুরুষ বাঙ্গালী জীতিব মহোপকাঁর সাধন 

করিয়া! গিয়াছেন জেই ছুই মহাত্ম। ববীন্্রনাথ ও আশুতোষের নাম বঙ্গদেখ 

কৃতজ্ত। সহকাবে ম্মবণ করিবে । 

শিক্ষা ও স্বাস্থ্য 
শিগ্ষার মখে ব্বীহে তব সঙ্গন্ধটি ওতঞ্রেতভাত। জডিভ। শিল্পা মাভাদেক 

মনেএ পুন নিবান সাঁধণ কবে ১ স্বাহ্য দেহেণ ৮ রি পিপুষ্টি বিশান কৰে, 

এই দেহ মনে শুধু বিব|নেই মানস গুণতা প্রাগু হয়। দেভকে বাদ দিতো 

মনেব আদি পাবে নাও রবি মনকে বাদ টার দেহ ৬৮ দ1। দার।| আরা 

দেখ। মাংকেছে দেখ মন গবন্পলো গর পুপক 1 একের উ্তিনে উদেগ। 

কবিলে অপবেণ উ্ধতি ব্যাহত উষ। 

অ]ংনের পথ কুরুণক্টীণণ নহেঃ বড়ই ভিত গতন-অধ্রাদয়-বনখুব। এ 

ভীণনপথে নিতে গেলে নিদশব সংখ্রযমেদ হিঠন দিয় অগ্রমব হইছ্ডে হইবে 

এই চলা 7 পথের পাথেয় শি ও স্বস্থ্য। প্রকৃত শিক্ষাৰ অভাবে ধন পু 
পবিণাঁভ লাভ কবে ন।। এই অপবিণত মন লইয়া যেন কোন উচ্টচিপ্ঠা) উচ্চ- 

আদশ, মহত্খাবন ধপন কল্পনাও কব। দয না, ছেমনি ছুধল দে এইযা সংগ্রাগ 

বন্ুল জীবনেব জটিল নুঁটিল পথ অতিক্রম কবিবাব চেষ্ট]ও বাতুপহ। মাত্র । 
অশিক্ষিত বাক্তির জীবন বেশন অন্ধকাবাচ্ছন্ন। স্বাস্থ্যহীন ব্যক্তির জীবনও 

তেমনি বিডৃম্বন। মীত্র । জীবনেব স্বচ্ছ প্রবহমানতা স্বাগ্থ)হীনতাব মধ্যে থাকিতে 

পাবে না। প্রাণ-গ্রাচু্ষেব অভাবে ছাহাব দেহ নিবল হয়, ফলে মনও গন্চ 
হই পডে। শ্বভাব-সেনর্য ও মদ্দলেষণা এই ছুই হইতে লে চিবপঞ্চিত। থে 
পবিবারের গল) সমজেব ছুষ্ট সঙ জুন্বদ জাবনেব টী?স্ত অন্ধীবৃূডি। 

পুণাকালে 'জমানের দেশে যে শঙ্সা গ্দ্ধতি ছিল ভাহাতে দে মন উকে 

কমান মর্থীতা গেড়] বিছ্জ-ল 5 বন্য।পাখহ শিক্ষা মনকে পুর্ণ বিকশিত 
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করিয় মনুম্তত্ব অর্জনে যেমন সহায়তা করিত তেমনি ব্রহ্গনর্য পালন ও সংযম শিক্ষা 

দেহকে নীবৌগ ও বলিষ্ঠ করিয়া তুলিত। গুরুগৃহের সংযত নিয়মনিষ্ঠ। ও 
তপস্যারণ্যেব পৃত আদর্শ যে দেহ মনকে গঠন করিয়] তুলিত তাহা বলিষ্ঠ ভীষণ, 
দ|রুণসাংযু। সমুন্নত জীবনাদর্শের উপযুক্ত আধার। সেই ধৃতবীর্ঘ পুকধদেব 

জীবনে মেকি বা ফ্লাকিব স্থান ছিল না। তাগাব! ক্সীপাধু ছিলেন না। শতবর্ষেও 

তাহাদের স্বাস্থ্য অটুট থাকি; মনেব চবম উৎকধ প্রকাশ পাই, খিশুদ্ধতব 

চিন্তাধারার খিকাঁখ বটিত। তাহ।দের গ্রার্থনাই ছিল-_ 

পশ্রেম শবদঃ শতম্ 

জীবেম শরদঃ শতম্ |, 

আজ মে পিক্ষাপাতি দামাদের দেশে প্রডলিহ তাহাতে দে মণতে উপযুস্ 

মধাদ। নেওয়া ভয়!) আনন বিকাশলাধনে বে শিস প্রয়োশনঃ আমলা নী 

সে শিশ1 হইছে বকিহ। আনাদো শিঙ্গাশাদতি এখন ৭ নান! কটশিছ্াঠি 
কণ্টকত। আয স'বলন 9 দেহে গ[ংপুগি-সাখন নিদাকশহাবে উর 

মর নাশ আামব। বুগ্হন্টাদেভে অপু্মনে গণ দিশবিষ্ালয 

হতে খাহিবি হইয়। বাশুবআবনেব সমু বান হহ, তখন দিশ।ভ।বা ভংয়া পডি। 

অতএব মাঞুম মাজেহ অনগ্রম ও সর্দগ্রধান ক ঠখা দে মনেব সধ।ঙ্গীণ 

পবিপুিলাধন । সমাজে ও প্রোশব উন্নতি শিত 1 ববে জনগ্ণেন উপৰ | দ্বঃগাভীন 

শিক্ষাধীন মাম সমাজ জীবনে খিরাট পন্গীঘাত আনয়ন কশে, ছট্টক্ষতেব মত 

সমাজ ভীবনকে কশুফিত কবে। প্রত্যেক বাষ্রেব ক্ব্য জনগণেব শিক্ষা ও 

্বান্থ্যে প্রতি তীর দুটি দেওয়া, বালক-বালিকাদিগেব সুশিন্ম1৭ সঙ্গে স্বাস্থ্য 

রাব উপণুক্ত ব্যবপ্। কনা । জআনার্জন আমাদের দেহেব সমস্ত শক্তিকে 

নিঃশেষ করিয়। পবমাধুটুকু পর্যন্ত যেন কাডরিয়! না লয সেদিকে সম্যক অবহিত 

হইতে হইবে। 

আজ আমাদিগকে যেমন 'একদিকে প্রভ্ভত মাননিক পক্জিব 'অঅধিকাবী 

হইয়া জন্নাষক, চিন্তানাপক হইতে হইবে, হেমনি মন্যপিকে স্দীবন সংগ্রামে 

বলি দৈনিক হইতে ভইবে। আঁমবা দেখ দেশান্তবে ছুিয়! বাইব, দুলহব্য 
পাঁভাড পর্বভ অঠিকন করিখা তহিন মেক গাঁ হইত বুদিতে ও 

কসে দিকে পি-৯ সঃতান মাছাল জা? বদিগা তুলি কুশন মি উদ 

রে 
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মস্তি আর বলিঠ বাছুর সমদ্বয়ে নৃতন জীবন রচনা করিব। তাহা হইলে 
দেখিব সভ্যতার নৃত্তন তোরণ দ্বার আমাদের সন্তুখে উক্ত হইবে। 

ঘেশেব সম্পদ, দেশের শক্তি, দেশের ভবিস্তৎ--দেশের শিশুগণ। তাহারাই 
একদিন আদর্শ পিত| হইবে। আদর্শ মাতা হইবে, আদর্শ গণনাঁয়ক হইবে? শিল্পী, 
কবি, দার্শনিক, সাহিত্যিক হুইবে। ইহাদেব এক একটা জীবনের মুল্য 
অপবিমেয়। এই শিশুদের জীবনকে স্বাস্থ্যে শিক্ষায় ভুঠাম হুন্দর ভাবে গড়িয়া 

তোলাই স্বাধীন রাষ্ট্রের গুরু দাগ্জিত্ব। ভবিষ্তং জাতির যাহার! জনক জননী 
হইবে, তাহাদিগকে তে। কিছুতেই অবহেল। কবা যাস না। পিতা-মাও] 
নীবোগ বলিষ্ঠ সমন্তত মানসিক শক্তির অধিকাবী হইলে তাহাদের সম্তানগণও 

স্বাস্থ্যবান ও মননশীল হইবে। তাই জনধাস্থ্য ও জনশিক্ষাকেই বাষ্্ীয় পরিঃ+প্পনায় 
সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান দেওয়া উচিত। শহরেব আলো-বাঁতাসহীন পরিবেশ হইতে 
বিদ্যালয় গুলিকে প্রকৃতি উক্ত পরিবেশে স্থানান্তরিত কর! থাঞ্থনীয়। প্রতি 

বিদ্যালয়ে শিক্ষাৰ সঙ্গে উপযক্ত পরীর চর্চাব ব্যবস্থা কবিতে হইবে। খাগ্ঘ- 

দ্রব্যের ভেজাল নিবাবণেও ধষট্রকে তীব্র দৃষ্টি দ্রিতে হইখে। ঝ|লক- 

বালিকাদিগকে সংবম, শ্রমনিষ্ঠা ও সদাচাব শিক্ষা দিতে হইবে। নিটোল 

ক্বাঙ্থেব পিধিকব শান্তি ও অমেয় আননেখ মল্য তাঁহাদ্গকে বুঝইয়া দিতে 

হইবে। রাই বদি তাহার এই গুকণায়িত্ব অকপটে নিষ্ঠাব সঙ্গে পালন কবে 

তবেই জাতিব কল্যাণ। ম্বাধানত!লাঙের পব হইতে আমব! দে দিকে দৃষ্টি 

দ্িয়াছিঃ জাতীয় সরকাঁব জনগণের স্বাস্থ্য উন্নয়নেৰ উদ্দেশ্তে বছবিধ নৃত্ন 

পরিকল্পনা গ্রহণ কবিতেছেন। 

আশ! কবি শিশ্ষ! স্বাস্থ্যের সুসমঞ্জম মিলনে বাছলার তথা সমগ্র তাবতের 

বুবসমাজ অনাময বলিষ্ঠ দেহ, 'আনন্দ উজ্ল পবমাধু, সংস্কারমুক্ত বিশুদ্ধ জান 

লাভ কবিয়া ভাবহকে পুনরায় সেই ্বগে জাগরিত করিতে সমর্থ হইবে-_ 

“চিত্ত যেথ! ভষশুগ্ঠ উচ্চ যেখ। শিব 

জান যেণ। মুক্ত, যেথ। গৃহের প্রাচীর 

আপন প্রাঙ্গণভলে দিস শর্বণী 

ণহ্ধ।বে বাখে নাই গড ক্ষুদ্র কবি” 

শপ এরা রাজগাগীলার, 



হাস্যমুখে করব মোরা অদুষ্টেরে পরিহাস 
মালয লাধাবণতঃ অদৃষ্টবাদী। সে বিশ্বাদ কবে অনুষ্টই তাহার সমন্ত 

কর্মপ্রচেষ্টা ও কর্মের ফলাফলকে নিয়ন্ত্রিত কবে। সুখহুঃখ, আ'নন্দবেদনা1 সবই 

ধেন অদৃষ্টেব দ্বিধানে অমোঘভাবে মাুষেন জীবনে নামিয়া আসে । তাই 
অনৃষ্টের হাতে সে 'অনহায ভাবে নিজেকে সপিষ|] দেখ । মনে কবে “তোমার 

হাতের পুতুল 'মাঁমি, যেমনি নাচাও ছেমনি নাচি।+ 

এ হেন মনোভাব মাগুষেব আত্মশক্কে দুর্বল কবিয়। ফেলে। পুক্ষকার 

বলিশা যে একটি জিনিস 'অ|ছে, ইহান সঙ্গে এরূপ মনোভাব-সম্পর মাচুসের 

সাক্ষাৎ গবিচিতি ঘটিব!। উঠে না। নীবনেন মুলে আন্মগ্রতায় না থাকিলে 

মাষ কখনও পড় $ইতে পাবে না। আগ্মবিশ্বাস ও পুকবকাব মাঠ।কে দুর্ঘ্ 

শক্তিব 'অখিব'ত্বী কবে। অদৃ্ বা! নৈথ ধলিয়া গীবনে যদি কিছু থাকে থাক, 
তাহাঁঠে কিছু অসিষ। বাঁয় না, কিন্ত 'নুষ্টেব প্রত পাক্ষেপ না কবি 

একমাত্র পুকষকাবকে সন্থপ কবিয়! বে মানুষ জীবনপথে আগাইয়া যাইবে, 

ন্থথ :খঃ জয় পবংজয়কে তুচ্ছ কবিযা! ষে বন্ড আত্মপ্রত্যয়কে সদা জা গ্রাত 

রাখিয়া কর্নশক্তিকে 'অতন্র কথিয়] ভুলিবে, সেই জাবন পথেন প্রকৃত আঘাদ ও 

আনন্দ লাভে সমর্থ । 

জীবনেব ম্প্য ল'ভালাভ, জয় পবাঁজয় ও সফলত1 বিফলতাঁব উপব নির্ভর 
কবে না, কবে কর্মের উপব। অবুষ্টেব সঙ্গে নিয়ত সংগ্রামশীলতার উপব। 

অনৃষ্টেব উপব মীম্নষেব কোন হাত নাই কিন্ত মান্য আপনি শক্তিতে নিজের 

পুক্ষকারকে গভিয়! তুলিতে পাবে , আত্মগ্রত্যয়-_কর্মণক্তি পুক্ষকাব-সাপেক্ষ । 

দৈব-সাপেক্ষ নয়। অধৃষ্টেব আাদাতে তবিক্ষত পুক্ষকাবের নিধত 'আত্মপ্রতিষ 

হওয়াব প্রয়াস ও তাহাব জন্য নিবস্তর সংগ্রামই জীথন। এ জীবনে সম্মুখে 
কোন বাধ! বিদ্ব টিকিতে পারে না, “বিপদ বিশ্বয়হত ভয়ে নতশিব 1, 

পুরুষকাবের জীবন্ত বিগ্রহ সেই মানব অনৃষ্টেব নিম বিধানকে পবিহাসের 
অট্হাসিতে খণ্ড খণ্ড করিয়া দুর্বার বেগে আপন বর প্রবাহে ঝ'।পাইয়া' 
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পড়ে। ধের্ধ ও সহনশীলত] তাহার জীবনের মঙ্গলাুধ । অখণ্ড নিষ্ঠা ও জীবনেব 

প্রতি একটা অমেয় গ্রীতি তাঁহীব সকল প্রচেষ্টাকে অভিষিক্ত করিয়! রাখে। 

আস্তর শক্তি তাঁহার শতগুণিত হুইয়! উঠে। সংসার সমরাঙ্গণের সে হয় বলিষ্ঠ 
সৈনিক। সেই আত্ম প্রত্যয়ণীল বীবেব তেক্গস্থিত1 অদৃষ্টবেই আতঙ্কিত কবিয়া 
তোলে। সেই পুকষ-সিংহের করায়ত্ত পৌকষের কাছে নিয়তি নত মস্কে 
বশত! ক্বীকাব কবে। 

অতএব অনৃষ্টের ধাস গলায় পরিয়া জীবনকে বিড়ম্িত কবিলে চলিবে ন!। 
জীবনকে সুন্দৰ কবিয। গডিধা লইতে হইবে। আনৃষ্টেব চলায় ভাবজিতে 

অবিচল থাকিস্গা প্রকৃত সৈণিকেব মনোবুত্তি লইযা হান্তমুখে কর্ম কবিয়া যাইতে 

হইবে। অদৃষ্টেব উপব বুথা গুরুত্ব আবোপ কবিষা নিজেব আন্তবশক্কিকে দূর্বল 
কবিলে চলিনে না । 

জগ্ঙে ধহাব। মহস্ব জীবনকে ববণ করিয়াছেন তাঁহাবা নিজেকে অধৃষ্টেব 

হাতে ছাঁডিয়া দেন নাই । কোন বাধা বিদ্ব, নিপদ আপদ তাহাদিগকে ভয়ভীত 

কবিতে গ!বে নাই, ক্টাহাদেব অদম্য পুরুষকাঁব কোন প্রতিখুল আঅবস্থাপ কাছেই 

নভিম্বীকন ককে ন'ই। সকল গ্রচিকুলতাকে হাসিমুখে ববণ কবিধা আদর্শেব 

তীর্ঘপথে অকাশুবে 'অগ্রসর হইযা গিয়াছেন। 

ছ্ীবনে অর্থ ষে গভীবভাবে উপলদ্ধি কবিতে চাষ» জীবনকে যে 

নিবিডভাে আত্মা কবিতে চায়, তাহাকে বীর্ধবান ও নিভাক হইতে হইবে। 

এই বাধ্যব। ও 'অবু তোভরয়শীলভ। 'অদুষ্্র গ্রাতি 'ভাহাঁকে পনিহামনিপুণ করিম! 

তোলে । জীবনেব বিফলতা ও 'অদুগ্ঠেব নির্দনত। তাহ।কে বিচলিত করিতে 

পাবে না। তাভার কাছে “ীবনমূত্যু পায়েব ভূ্্য চিত্ত ভাবনাহীন।” সকল 

বিফলতাঁর মধোও মে নিধিকাব, তাহছাৰ আম্সপৌরুষ অনমনায়, 'আজ্ম প্রত্যয় 

অটুট থাকে। এই মে অনমনীয় আহুপো ক্ষ ব্যর্থতা বুকে দঃ৬:ইয়া আপণার 
জয় ঘোষণ| কবে, অজ্ঞাত অবৃষ্টেব নিছুব খেয়ালক্কে নিমম উপেক্ষায় দলিত 
কঠিষ। কর্মভুয়িষ্ঠ সংশ্রামনুখর গ,বনকে ববণ কবিয়া লয়-ইহাই মানব 
মহন্বের নিদান এব" পাথিবতাখ শ্রেঠ জন্পর। জহম্্রবিফলতাব চেবেও ইহা 

মহনীয়। 

আজ এই প্রগতির দিনে মানু নিজকে ক্ষুত্রসীমার মধ্যে বন্দী করিয়া 

রাখিতে চায় না। আঙ্গ বৃহৎ বিশ্ব তাহাকে আহ্বান কবিতেছে। অবৃষ্টবাদের 
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অহিফেন সেবন করিয়া উদ্মাদনাজীন সংগ্রামবিদুখ ক্ষুদ্রজীবনের সুখ ছুঃখ 

নিলিপ্ডের মধ্যে আত্মহাবা হইলে চলিবে কেন? নব নব আকাজ্ষা, নব নব ক্ষুধা 

বুকে লইয়া অসাধ্যেব ছুর্তেগ্ঠ দুর্গে অভিযান কবিতে হইবে। বিংশ শতাব্দীর 
মাধ আমবা, -কর্মমুখবতাই আমাঁদেব নৃতন জীবন বেদ | 

বিত্ত হতে চিত্ত বড় 
বিত্ত হতে চিন্ত বড় এই ভবন সত্য পাণী'। ভাবত কখনও বিত্তকে বড় 

কৰিয়। দেখে নাই। শ্বাান কাছে চিত্তে স্থান খিগ্েব বহু উপবে। পাঁধিব 

রশ্বপেন প্রতি উপে। দুদি নিক্ষেপ কবিষা প্রাচীন ভাব চিত্ৃশ্ুদ্ধি ও 

চিতগ্রকর্ষেব সাঁধনা কবিষাঁছে। খ্রশ্বর্ষের ইপ্ধহা চিন্েব ঈদার্দেব কাছে বাধ বার 

মাথা লুটাইয়াছে। 'অনম্পণা ধাজপ্রাসাদেব দ্বর্ণমুকুট "তপশ্যাবণ্যেব চিন্তুসমুন্নতিব 

পদতলে লুটাইয়। পড়িয়ছে । ভাবত ধনের মানষকে নয,মনেব মান্চদকেই 
চিবদিন মন্টগ্যত্বের মর্যাদা দিয়। আসিয়াছে | 

বর্মান যুগ ধনতাজিক মুশ। বর্তমান সভ্যতা 'অর্ণ নতিষ্ক কাঠামোব উপব 

প্রতিষ্ঠিত 1 ভাঁই মান্তষেব মর্ধাদাও অর্থেব ঈপ্ব নির্ভব কবে। বিত্তবান বাক্তিবাই 

দমাজে প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়। থাকে | বিশ্ুহ্কীন বাক্তি চিন্তবান 

হইলেও সমাজে উপেক্ষিত ও জীবনসং গ্রামে ক্ষতবিক্ষত হইয়া থাকে। 

হউক। কিন্ত সমাঁজেব বিশেষত আধুনিক অর্থসবন্থ সমাজেব মাঁপকাঠিতে 

জীবনের সত্য বিচাঁন চলে না এব* জীবনেব গভীবতব সার্ঘকতাও সমাজের 

উপেক্ষা ঝ মযাদ্দাব উপব নিভব কৰে ন|। চিত মান্সঘকে উদার, প্রেমিক 

করিয়। তোলে--সংসাঁবেব সকলকে সে আত্মপব নিধিশেষে বুকে টানিয়া লয়-- 

সকলের প্রতি তাহাঁব সহাম্ৃভূতি ও সমবেদনা ঝরিয়া পড়ে। আত্মপববোধের 
প্রাচীব তুলিয়! গে নিজেকে বিচ্ছিন্ন কবিয়! রাখে না। তাহার "দ্বীবন বিশ্বের 

বরে পবার্থে কামন1 1৮ 
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বিদ্ধ মানুষকে সকল মাঁছষ হইতে পৃথক বত্দিয়! দেয়) একট! মিথ্যা 
স্বাতন্বোধের হি করিয়া হৃদয়কে সঞ্চিত করিয়া ফেলে। অবশ্ঠ ব্যতিক্রম 
যেন|ই, সেকথা জোর করিয়! বল! যায় না। তবে ইহ! নিঃসন্দেহে শ্বীকা্ধ যে 

সেখানে বিত্ত ও চিত্তের মণিকাঞ্চন যোগ। চিত্তই সেখানে বিভ্তকে মহান 
সার্থকতায় ভরিয়া দেয়। 

বিদ্ত মাষকে কঠোব করিয়। তেলে । বুথ। আত্মাভিমানে আপন।কে 

ঘিরিয় সংকীর্ণতার জাল রচনা কবিয়! চত্ল। জীবনকে গভীরভাবে উপলব্ধি 

করিবার অবকাশ ও শক্তি হাবাইয়| ফেলে। অর্থসঞ্চম় ও অর্থসংবক্ষণেব 

উৎকণ্ঠা বিভ্তবানেব চিন্তস্থ্র্ধ ও মানসিক শান্তি নষ্ট করিয়। দেয়। হাদয়ত্তবে 

সে দুর্বলতা বলিয়। মনে করে। বুছত্তব জগতের অগণিত মায়ের সুখ দুঃখ 

বেদনা অন্ভব কবিতে পারে না। পবেব জন্ত তাহাঁব অন্তঃকবণে কোন 

সহানুত্তি, সমবেদন| বা সহমমিত| নাই। "সে পিতান্ত 'মাত্মকেন্টিক ও 
আত্মসবন্ধ হইয়া উঠে। 

চিন্ত মান্ধবকে সকলের সুহ্বৎ কবিয়। তোলে। নিপীড়িত মানবের জন্ঠ 

বেদনার মস্র সদয় মানুষকে ব্যাকুল করিয়া তোলে, ফলে মে জগতের দুঃখ 

মুছাইবাব জন্ক সেবার দক্ষিণহণ্ত প্রসারিত কবিয়। দেয়। এই সেবাবুতে তাহার 
আন্তবশক্তি পূণ বিকাশ লাভ করিয়া মনুম্তত্ব-মুহিমাকে ববণ কবে। হদয়ের 

কোমলবৃত্তিব স্যুবণে হুদ্৷ অথচ দংবেদনগাল অনুভূতি শুণি ক্রিয়াীল হ্ইয়! উঠে। 
জগৎ ও জীবনের এক পরম রহস্য তাহাব কাছে উদঘ।টিত হয়| 

মানগম বিধ'ভার শ্রেষ্ট স্থঙি। এই ছৃষ্টিব পূর্ণ সার্থকতা আ.ন্মগ্রসারণে, 
আত্মকেন্্রিকতায় নহে। মানব মহনে-_পশুধমে নহে। পন্ড আত্মকেন্ত্রিক। 

কিন্তু মানুষ শুধু নিজের জন্ত নয়, পরের জন্তও ভাবে-_বিশ্বের কল্যাণের কথাও 
চিন্তা করে, তাই সে মাঙ্ষ। বিভ্ত মাঞ্ষকে এই পশুধর্দেব উধেরে উঠিতে 
দেদ না। চিত্ত মানুষকে পশুব গণ্তী হইতে বছ উধ্বেণ মানবধর্সের সমুন্নত 
আদশে পৌছাইয়। দেয়; আলোকের পথে, শিবেব পথে, স্ন্দরের পথে 
লইয়! যায়। 

জগৎ ও জীবন মরধর্মী। একদিন না একদিন জীবনের বিনাশ হইবেই। 
ইহাই তষ্টার নিয়ম । এই নিয়মের অমোঘতার মধ্যেও কিন্তু মানুষ বাঁচি! 
থাকিতে পারে অবশ্য জৈবদেহে নয়--কর্মের মধ্যে, কীতির অবিশ্মরণীয়তার 



, কলের তরে সকলে আমর! প্রত্যেকে আমরা পরের তরে? ২৮১ 

মধ্যে। চিতই মাঙগবকে এই অনশ্বর কীন্তির অধিকারী করে। বিতর সে শক্তি 
নাই। বিভ্তেব কঠিন হর্যতলে নরনারায়ণের আরতি হয় না, অমবাঁব 
আনর্বাণী অহমিকার লৌহপ্রাচীবে প্রতিকদ্ধ হইয1] ফিরিয়া আসে । চিত্তের 
উদার দেউলে মাহ্ষদেবতার নিত্য আরতি । 

'সকলের তরে সকলে আমরা 

প্রত্যেকে আমরা পরের তরে? 

শষিব আদিমযুগে মাঁন্চষ যখন 'সবণ্যে ও গহনয়ে খাঁসু কবিত, তখন'ও 

সে সম্পূর্ণ এককভাবে বাদ কবে নাই, ছুই তিন ভন মিলিয়া এদত্র বাস 
কবিত। পণ ও পক্ষীদেব মধ্যেও 'অনেবেই দলব্দ্ধভ'বে থাবিতে ভালবাসে । 

জীবজগতেব ধমই হইল সংঘবদ্ধহাবে বাস কব।। শভ্যতাব প্রগাঙমখে মালুম 

পবিবাঁর গড়িল, দল গডিল, সমাজ গড়িল। সে স'ঘবব্ষতাব মূল্য বুঝিল। 

শুধু নিজেব ভন্ নহে, পথের জন্য ভাবিতে শিখিল । 

মানুষ বিধাতাব শ্রেষ্ঠ হষ্টি। সে মননএক্কি ও বুদ্ধিবৃ্িব 'অধিকাবী | উন্নততর 

জীবন যাঁপনেব জগ্ত তাহাব নিবগ্তব প্রয়াস । সমাজকে সুন্ধবতব '3 বাঁকে 
শক্তিশালী কবিবাব জন্ত নিভানিয়ত সে তাহার চিন্পাণক্তিকে নিয়োজিত 

করিতেছে । দেশেব কল্যাণ চ্ন্ি। ভাহাব বুদ্ধিবৃদ্থিকে আলো টিত করিতেছে। 

মান্ুযেব ছুঃখদৈন্য তাঁহার অন্তরকে ধেদনাবিদ্ধ করিতেছে । সমাজ, দেখ, বাষ্ট্ 

সবোপরি মান্ষের গন্য তাহার এই চিন্তা তাহাকে স্বতন্ত্র বা পৃথক হইয়া থাকিতে 

দেয় না। সেও সমাজেব সামাজিক, দশের একজন, তাই সকলের জীবনের 

সঙ্গে তাহার জীবনও ওতপ্রোতভাবে জড়িত । ভাই দশের মনে হাত মিলাইয়া 

তাহাকে কাঁজ করিতে হইবে । দশেব সঙ্গে একসঙ্গে চলিতে হইবে। দশের 

মঙ্গলেই তাহার মঙ্গল । দশের প্রগতিব সঙ্গে তাহাব প্রগতি ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লি্। 

মানষের এই উপ্লব্ধিব মধ্যেই "কলের দরে সকলে গামবা” এই বাণীর 

সার্থকতা। 



২৮২  বঙ্গভারতী 

মান্তষের মধ্যে বৈচিত্র্যের অন্ত নাই ? বিভেদ ।বৈষম্যও অনেক, তথাপি এই 
বিভেদ বৈষম্য, তাহাকে পবম্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইত্তে দেয় না। একটা উচ্চতর 
আদর্শ, সমুন্নত জীবন-পদ্ধতি সকল বিভেদ বৈষম্যেব মধ্যে একটি সাম্যের 
যোগম্ত্র রচনা করে, বৈঙ্চিত্র্যেব মধ্যে সামপ্রীষ্ আনয়ন করেঃ সকল অসঙ্গতির 

মধ্যে সন্গতি স্থাপন কবে। একট! বৃহত্তর কলাণচিন্ত। মানুষের সকল বিভেদ 

বৈষম্যের মধ্যে সঙ্গতি ও সামপ্রীস্তের সুষমা আনয়ন কবে। এই সুযমার মধ্যেই 
মানবজীবনের শক্তি ও সৌন্দর্য বিধুত। 

এই যেবৃহত্বর কল্যাণ-পিপানা ইহাবই নাম মাঁনবত। ব! মানবপ্রেম। ইহাঁবই 

ফলে প্রত্যেক মানুষেব কন্ঠ প্রত্যেক মানষেন্হ সমান উতৎ্কগ্ঠা। ইভাঁবই ফলে 

ব্যষ্টি সমষ্টিকে আত্মীয় মনে কবে। উত্তবমেকব জন্য দন্মিপমেক বিনিদ্র রজনী 

যাপন কবে, প্রতীচীব দুঃখে প্রাচীব 'অশ্রু ঝবিয়। পডে। 

বিশ্বেব মানবসমাদদ আল জচ্ছেছ্য বন্ধনে জডিভ। এই নিবিড় অনাঙ্গী 

সম্বন্ধেব ছন্ুই একেন বিদ্বাঞ্তি অন্নকে সমপবিমাণে বিচলিত কবে! ই" 

ন্সের মিশব আক্রমণ সমগ্র ধিশেব বেদনাকে উদ্বেল কবিয়া তোলে। 

কোরিধাঁয় আথ।বক ধোমীবর্ষণ সমগ্র এগতকে মীখাংসাব জন্ক তত্পব করিয়া 

তোলে। এই সমপ্ডেব পিছনে লহিয়াছে মানষেব বৃহন্তব কল্য।ণ কাননা-- 

“সকলেন তবে সকলে অংমব।” এই উপলন্ি। 

বুহত্তম মাঁনবচাঁবে।ধ মানুমকে ক্ষমাগত পরেব কল্যাণ-কাঁমনাষ নিকে 

উৎসগ কবীর প্রেবণ। দেয়। সমজেব দুঃখ বেদনা ব্যথাকে ধন মানুষ নিজের 

বাথ! বেদনা বলিয়। মনে কবে। মাঞ্চষেব দাবিদ্রয, মানুষের নির্যাতন তাহাকে 

কগণাকাতব কিয়া তোলে । সেবার মহৎ প্রবৃতি লইয়। সে জীবনক্ষেত্রে 

অবতীর্ণ হয়। এই সেবার মধ্য দিয়। সে নিজকে বিলাঁইয়। দেয় পবেব জন্ত। 

আত্মে/ৎ্সর্জনের মধ্যে উপলব্ধি কবে মানপজীপনের উজ্জল আদর্শ “জীবন বিশ্বের 

তবে পরার্থে কামন11 জীবনের আচরিত কর্মে ফুটিয়। উঠে প্রত্যেকে আমর! 

পবের তরে? এই বাণীব সত্যতা । 

জগতের মধ্যে যে মানুষ নিজেকে লইযা বিব্রত, কেবল আাজ্মোদর' 
আত্মপোষণই যাহার জীবনের লক্ষ্য, যে আক্কৃতিতেই মাত্র মাভষ , প্রকৃতপক্ষে 

সে ম'ছুষ নামেব অযোগ্য ॥ পরের জন্য যে ভাবে না, পবের কল্যাণসাধনে যাহার 

হ্ত প্রসারিত হয় না, তাহার জীবনের কি মূল্য আছে? এই ছুংথদৈন্য-বেদনা- 



* সফলের তরে সকলে আমর এ্রত্যেকে আমরা পরের তরে ২৮৩ 

প্রণীড়িত জগতে, আঁপদ্ বিপদ বন্ধুর পথে কত বিপন়ের কক্ছণ আর্তনাদ, 
কত দুঃস্থ 'আতুরের ব্যাকুল আর্ধি, কত ধুকুক্ষুব অসহাঁর দৃষ্টি, কত অকিঞ্চনের 

নীবব দীর্ঘশ্বাস অমাদেব পথচলাঁকে নিতা নিয়ত বিাদ্বত করিতেছে। আমর! 

যদি তাহাঁদেব দ্রিকে উপেক্ষা দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া চলিয়। যাই তবে মনুত্তত্ব ধন 

হইতে আমাদের পতন অনিবর্ধ হইয়। উঠিবে। আর যদি তাহাদের ছুঃখে 

আমাদের সমবেদনাদ্রব অন্তরের ককণা ঝরিয়া পড়ে, আমরা যদি তাহাদের 

ছুঃখ মুছাইবাব, জীবনকে মুখী কবিবাঁব মহৎ ব্রত গ্রহণ করি, অশিক্ষিতকে শিক্ষা, 

অন্নহীনকে অন্ন, বন্ত্রহীনকে বস্ত্র, গৃহহীনকে গৃহ দেওয়াব--এক কথায় মানবমজল 
ত গ্রহণ কবি ভাঙা! হইলে এই মাটিব ধরায় পৃত্তন পৃথিবী বচিত হইবে, 

কল্যাণালোকে সমাজজীবন প্রাধিত হইয়া যাইবে । 

র্বচা, মানেই হইতেছে 'আত্মপ্রসাঁনণ শধু আত্মস*রক্ষণ নয়। পরের মধ্যে 

নিজকে এসাবিত করিয়া দওয়াৰ মধ্যেই জীবনের প্রকৃত সার্থকতা । এই 
নার্থবতাব চ৫ম উৎকর্ষ জশতেব বল্যাণকমে | মানবের কল্যাণকরে মর্বদ] 

নিজকে নিয়োখিত করতে হহবে। পমাছেব বুবে বিতিনু মগলধশী প্রতিষ্ঠান 

স্থাপন করিয়া মাচখের কল্যাণ কালিতে »হতো। ভাসগাশাল, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, 

মাতৃসদন, সমখার খণ্দান সাঁমতিঃ সেধাসংঘঃ আনাথাশ্রম প্রভৃতি কল্যাঁণাবহ 

প্রতি্'ন ক্গাপনে অথগু নিষ্। ও কমতৎ্পরত। লইয়। অগ্রসব হইতে হুইবে। 

সমাজেব মধ্যে কোন অংশকে পশ্চ।তে কেলিয়। বাখিলে চলিণে না। সঞ্চলের 

ম্গমঞ্জস সমুদিতে সমাজকে ক্রমাগত সিঞিব পথে গাবধ্চালিত কবিতে 

হইবে। এই উপলক্ষ বাদি আমাদেব অন্তুখে সত্য »ইয়। উঠে তবে অহংবোধে 

আচ্ছম আক্মাভিমানক্ফীত স্বাতস্ত্যবোধ লুপ্প হইয়। যাইবে । মান্গষেব মনে এক 

অপুন স্ুন্দন ব্ক্তিত্বাতস্ত্র্ের হষ্টি হইখেএই ব্যক্িত্বাতন্ত্য নিজকে অন্ত হইতে 

পৃথক কর্মিখাঃ অন্থকে অস্বীকার কবিয়। নিজেব অস্তিত ঘোঁষণ। কবে না)--পবেব 
মধ্যে, সকলেব মধ্যে নিন্গে প্রতাক্ম কবিষ। আম্মপর ভেদাভেদকে লু 

করিয়। দেয় । দকলেব তবে সকলে আমব প্রত্যেকে আমরা পরের তবে 

এই বাণী তখন সমাগজীবনে সত্যতব হইয়! উঠিবে। শ্রেয়োবোধেব কল্যাণ- 
কিরণে মানবজীবন উদ্ভাসিত হইয়। উঠিবে। ধরণীর বুকে নূতন দ্বর্গ নামিয়! 

আিবে। 



একতাই শক্তি 
কোন মহৎ উদ্দেশ্তে বু লোকের সঙ্ঘনদ্ধ হইয়! কাধ করাকে একতা বলে। 

কোন কাধ একজনে যেরূপভাবে সম্পন্ন করে বহঞ্জনে মিলিয়৷ তদপেক্ষ] সুুরূপে 
উহ! সম্পন্ন কবিতে পাবে। কাহারও ছুঃথবষ্ট দ্েখিয়! বহু লোকের প্রাণ 

যখন চঞ্চন হুইয়। উঠে, সকলে মিলিয়৷ অকুগ্ঠভাঁবে যখন তাঁহাকে সাহায্য 
করিতে অগ্রসর হয় তখনই বুঝ। যায় যে ত।হাদেব মধ্যে একত্ববোধ জাগিয়াছে। 

মনুত্যসমাজেব দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া! আমব। দেখিতে পাই মানুষ এককতাবে কত 
অপহায়। কি যখনই মানুষ সমাঁঞবদ্ধ হইয়। বাপ করে ও পারস্পরিক 

সহযোগিতার উপব তাহাদের জাবন ণঠন কবে, তখনই মান্য অমিত শক্তির 

অধিকারী হয়। প্রাকৃতিক শিয়মে ও প্রাকৃতিক শক্তিকে আমাদেব জীবন- 

ধাবণেব উপযোগী কবিয়া তুলিতে আমাদের প্রাতিবেশীধে ও সমাঞ্জেব অন্যান 

লোকেব সহাযতা অনিবাধ খপেই প্রয়োহ্ন হয়। অই প্রথ্যা/ত ৫।জ্ঞানিক 

ডারউইন বলিশাছেন, *০১-০1)৩০৮০০ 15 116 ৪0৫ 0911)19$1610 18 

36211). 

বাল্যকাসে পড়িয়াছি এক কৃষকেব গপ্প। গবম্পববিবোধী চারি পুত্রকে 
শিক্ষা! দিবার জন যে এক আটি ছাউি্ববণ উপলম্্য তিনি গ্রহণ কবিয়/ছিলেন 

তাহ। একটি সাধাঁবণ গন্ধের হাই বটে কিন্ধকু গভীরভাবে উহাব মধ্যে গ্রবেশ 

করিলে দেখ| যায় যে উহাতে মানব-গীবন ৪ মানব-সমাজ্ের [চবস্থন সত্য কুটিয। 

উঠিয্লাছে। হহাঁতে দেখা যায়, যে কেহই অপরেব সাভাধ্য ব্যতীত ধাস কবিতে 

পাঁরে না। আজ যদি পৃথিবীতে সমাঞ্জ বলিয়| কিছু ন| থাকি “একতা? 
কথাটির অস্তিত্ব থাকিত নাঃ তাহ! হইলে পৃথিবাব মাঞ্ষগণ কবে কোন্কালে 

চিবওরে বিলুপ্ত হইয়া] যাইত ! বাইবেলে আছে, ঈশ্বর প্রথম পিতামাতা আদম্ 
ও ঈভ.কে পৃথিবীতে প্রেধণ কবেন এবং খলিয় দেন, “যাও, পৃথিবীতে গিয়! 
কাপ কর।” কিন্কু তিনি ত” ৫কবল একজজনকেই পৃথিবীতে প্রেরণ করিতে 

পাঁরিতেন, দু'জনের কি প্রয়োজন ছিল! এই স্থল হইতে বুন্ব। যায়, ঘষে 

একজনের নাহাষ্য ব্যতীত 'অপরে বাচিতে পারে না। দুইজন না হইলে মাচুষের 

ংশবিষ্তার সম্ভব হইত না। যুগশরষ্টী পরমহংস বুঝ্লিয়াষ্ছিলেন যে তিলি একাই 



একতাই শা ২৮৫ 

পৃথিবীতে আলোড়ন আনিতে পারিবেন না। তাই যেদিন জগত্মণি সারদা 
আসিয়। নতনগ্তকে তীহার পার্থ দাড়াইলেন সেইদিন হইতে শুরু হইল ঈশ্বরের 
মহিম! কীর্তন। আলে! ও অন্ধকারের সম্বন্ধ যেরূপ নিবিড়, দিবস ও শর্ধরীর 
সম্পর্ক যেরূপ প্রবল, পৃথিবী ও দ্র্গ পরম্পব যেরূপ অভিন্ন, মানুষও পরম্পর 

পরম্পরের সহিত অঙ্গা্গিভাবে জড়িত। একতার পরিপোধক হইতেছে 
ত্রাতৃত্বোধ, গ্রীতিন্নেহের বন্ধন, উদাবত1 গুভৃতি। একত। জাতির মের্দণ্ড। 

যে জাঁতির মধ্যে ভাঁববিছেধের বীঞ্জ লুষ্কায়িত, পরম্পরের মধ্যে যেখানে দলাদলি, 

সে জাঁতিব কোনদিন উপ্নতি নাঁই। ভাতিভেদ দূব করিবার জন্য মহামতি 
গ্রোখলে, মহাত্মা গান্ধীভী, ম্বামী বিবেকানন্দ কত ন1 চেষ্টা করিয়াছেন! 

জাঁতিভেমপ্রথা যে জ[তিব সর্বনাশেব মূল তাহা যে জাঁতি বুঝিয়াঞছথে সেই জাতিই 
গৃথিবীব ইতিহাসে চিবম্মবণীয়। 

বাশিয়াব নয় সামাবাদী দেশ আব মাই। তাই আজ সকল দেশেব শীর্ষে 

দাঁড়াইয়া সে উচ্চকণ্ঠে বলিতেছে, “আমবা একই ঈশ্ববেব শষ্ট ভীব, আমরা 

ভাই ভাই।” আমেবিক।9 সেই একত্ববোধেব জন্তই আঁ জগংসভায় শ্রেষ্ঠ 
আসন লইতে চলিয়াছে । পৃথিবীতে তাই দেখা খাঁ যে জাতিই উন্নতিব পথে 
আগাইসা চলিমছে, ৪ তাঁহার পথপ্রদর্শক কবিয়াছে একতবোৌধকে । 

একাই বল, একাই শক্তি । তাই খনি বন্ধিমচন্দ্র বলিয়াছিলেন, প্চল 

নামি, 'আষ? আপিযাঁছে, চল নামি ' যে একা, সেই ক্ষুদ্র, পেই সামান্ত 1, 

অপবদিকে ইংরাজ কবি গাহিলেন, 
£1116610 0078 01 9075 

[4106 08108 01 82100, 

11810 0119 17101)6 00021) 

400 009 [19982106 19104,)" 

স্সভ্যই ক্ষুদ্ড ক্ষুদ্র বারিকণ! বদি বিশ!ল জলবাঁশি গডিষ| তুলিতে পারে, তাহ! 

হইলে তেত্রিশ কোটা লোক একত্রিত হইয়া কেন ভারতকে জশতনভাঁয় শেষ্ঠ 
আসন লাভ কবাইতে পারিবে না--নিশ্য়ই পাবিধে, তাই খষ্কবি আশ্ব/স- 

বাণী প্রদান কবিছেছেন, “ভারত 'আবুব জগৎসন্ভধ় শ্রেঠ আসন লনে 1৮ 

এক থাকলে যেজপ মাম 'লগাধ্য মান করিতে পাঁবে। ম্েইবপ একা 

না থাবিলে মামকে বহু বিশসষ্ন1! সিহে ইম | ইভাতে ইহার নিদ্শনেরও 



২৮৬ বঙ্গভারতী 
অভাব নাই। যদি তক্ষশীপারাজ পুরুরাজের সহিত ক্গিলিত হইয়া দিখিজয়ীব 
পথরোধ করিতেন তাঁহ! হইলে পঞ্জাব জয় সম্তব হইত ন1) যদি পৃর্থীরাজ ও 
জযচন্দ্র সম্মিলিতভাবে মহম্মদ ঘোবীর সহিত যুদ্ধ কবিতেন তাহ! হইলে পঝ1জয়ের 

গ্লানি সহ করিতে হইত না। 

আ.মর। মান্ুষ,-একজনেব সাহায্য ব্যতীত অপনজন বাঁচিতে পারে ণ। 

চাবি দেওয়ালের মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়। বিংশ এভাবীব এই গৌববময় যুগে কোন 
মায়ের প্রতিভার বিকাশ হয় না1নির্জন অন্বক্কাবে কেহ শাকিতে ভালবাসে 

না-+জনসমুদে ঝাঁপাইয়! গড়িঘ! ভীবন-সংএাম কবিতে ইচ্ছুক সঙ্লেই--কিস্ 

ইহার জন্ক আমাদেব একতাপদ্ধ হইতে হইবে । পখান্্রমাথের জেই সমুন্নত আদর্শে 

অন্গপ্রাণিত হইতে হইবে, 

»শমোব অন্ভদূকে এসো এলে। ত্বন।, 

ম্দ'ন-ঘট ভ্যান থে ভথ| 

সব!ব পনশে গনিত্রাকণা। আাবশীনে 

অভ ভাব তন মহামানদের এ এ৬াবে। 
চা 

দশে মিলি করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ 

কবে বোন সুুব অঠীতে চন এক স্বনামধন্ ইংলাদ 'কবি পশিয়াছিলেন, 

40016 05 8060৫875 তাধ পর কহ কাল চলিয়। গিপছে। কত এগ 

দিয়াছে কালের পদহুলে বাস। তপু কালেব দার্থ প্বধান আত্ম বিয়া, 

সেই মহামুনিবাকা আঁজও আধুনিক যুগের খবিকবি বদ্ষিমচঞ্জের কণ্ঠে ধ্বনিত 

হইয়াছে, প্চল শামি, আযাঢ আদিযাছে, চল নামি'*'ঘে এক সেই ক্ষুদ্র, সেই 

সান1হ১**আমল। সকলে নিলিয়া পূর্ণিবী ভাসাইয়। ধি€।” সকল একবিব এহ 

উদ্দান্ত বাণা আমাদেব ঈৃনয়কে গভীবভাবে স্পর্শ করে। 

গৃথিবীত্তে একপ্রকান লোক াছেন, খাহ।বা নিজেদের জান ও শন্তিব জন্য 

গব সগ্ছণ কাটেন, সাব! মনে কবেন যে উঠত পৃথিবী জম কনিতে পাবেন, 

সকশোহ খাদেন প্ধানি৬। 



বর্তমান সামাজিক পরিস্থিতিতে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের ছুর্শ1 ২৮৭ 

কিন্তু ধাহাঁরা প্রকৃত জ্ঞানী, ধাহারা গ্রচুর জানসম্পদে সমৃধ। তাঁহারা কখনও 
নিজেদের পণ্ডিত মনে করেন না| । মুর্খ ব্যক্তিরাই তাহাদের মহান বলিয়! মনে 
করে। -.47000000 99018 ৪০০20. 1[2001.--এবং পূর্ণেখপি কুস্তেো ন 

কবোতি শব্দম্*-_জ্ঞান্বান্ ব্যক্ত কখনও তাহ!র জ্ঞানেব জন্য গধিত নয়। সে 
চাঁয় সকলের সহিত মিত্রত। স্থাপন করিতে । কাহ।বও সহিত তাহাব শত্রুতা নাই। 

প্উদবচবিতানাম্ তু ব্ম্ধৈব কুট্ম্বকদ৮--মাহাব। উদাবচবিন তাঙ্াধা সকলেই 
বন্ধ। তাহাবা যখনই কোন কর্মে অগ্রনব হয় তখনই তাহ।ব। পরের সহিত 

পরামর্শ করে বিন্ধ শেষ সিদ্ধান্ত তাহাব। স্বয়ং গ্রহণ ববে। কিন্ত যাহাদের 

জ্ঞান কমঃ তাহাবাই কেবলমাত্র তাঁভাদেব কধিদ্মীত্র জানে গব অনুভব কৰে। 

পুনবায়, যে দেছ। যত এক্যব্, খত দাঁতায়হাপ্রিয়। সে দেশেব ভিন্ছি তত 

দুদু | আদ আসা ভাধতবর্ষে থে বিজ্োানপ অলিয়া উঠগছে শ্রাচীন 

মহাপুক্শেব সমু্াত 'আদনত ও বতণাসা জা ডঘ্ খার্থখওতান দিমন্তরে 

নামিয়া মাস্যাছে। ইহার জন্য দয়া দামদেন এ হপতেখ প্রতিছান্তা। 

বতমান সামাজিক পরিস্থিতিতে মধ্যবিত্ত 
সম্প্রদায়ের 5দশ। 

নাজ বড শরণ, বর্তমান সণাঞ্জেন 11শেন করিষ। থাছালী সমাজেৰ 

পরিস্থিভ আব ভাবণ। 'আবঝব এই সদাগের লোকতি বা বব্তে 

গ্রত্যেক বাধালীহ একটু শনহাস্ছ। এহঝপ অবস্থাধ মিন অম্প্রদায়ের 

দুর্শা_ ইহাব কণা চ্ম্িি কবিলেই প্রথমে আমাদেখ মনে পড়ে মধ্যবিত্ত 

সন্প্রদায়ে আথিক দুরবস্থা! । হযত পবিপাবেব সংখ্য| আট কি নয় জন। সেই 
'অবস্থায় হয়ত গৃছে উপার্জনকাদী মাত্র, একজন। অর্থাৎ এই আট কি নয 

জনেব ভরণপোষণের ভাখ শ্র একছ্গনের উপব। আবাব সেই একজনের 

উপার্জনেব পরিমাণও এই যুগে খুব ধেবী হইতে পারে না। সকাল ১০টা 

হইতে অপরাধ ৫টা আবার নানাঞ্কার আর খাটিষ। একজন খুব বেণী 

হইলে ২৫০২-৩৫০২ উপাঞ্জন করিতে পাবেন। আধার তিনি বদ শিক্ষক 

হন তাহা হইলে ভাহাকে ভরন্পোবণের ঈগ ভা ১৮ হছে রাখি ১১)। 

পর্বন্ত আবম মাখার ঘাম পানে ৮ খত 500৬ প155 খ্রক গাছে 



২৮৮ বঙ্গভারতী 

তাহার আয় ২০০২-৩০০২ টাকার অধিক হয় না। এই ২০*২-৩০০৯ টাকায় 
গরিবারের অতগুলি লোকের ভরণপোষণ চালান একজনের পক্ষে খুবই কষ্টকর 
হইয়। উঠে। আবার দেখা যাঁয়--পরিধারের এমন কয়েকজন থাকেন হাছাদের 
কপাঁপরবশে অর্থ সংস্থানের সকল পথই বন্ধ হইয়! থাকে । অনেক সুপুত্র দেখা 
যায় যাহার! নির্শজ্জভাবে পিতাঁব সামান্য আয় হইতে কিছু অপসারণ করিয়া 

সিগারেট গ্রভৃতি অনাবশ্বুক বস্তব নিনিত ব্যবহার করিতে দ্বিধা বোধ করে ন|!। 

পিতার দুর্দশাব কথ| কিছুমাত্র চিন্তা করিবাব অবসর তাহাবা বোধ হয় পায় না। 

আবাব১ ভগবানের কি বিধান! মান্ষেব আয় বত কমিতেছে, দ্রব্যের 

মূল্য তত বাড়িতেছে। নিতান্ত প্রয়োজনীয় নিতা সামগ্রী ক্রয় কবিয়াও এখং 

অতিরিক্ত ব্যঘ ছাঙাও প্রত্যহ এক টকা খবচ হয়। ইহাঁর জন্য দায়ী কে? 

আমর]? সবকাব? সমাজ? 

এব খাবে ধল। যায ইহাব ভন্ত দায়ী সবকাবেব নিক্ষম! কমকর্তাগণ, ধাঁহারা 

শুধুমাত্র চেখাবে বশিয়াহ অর্থ উগাঞ্জন কবেন এবং অপবকে আদেশ কবেন। 

এখং বর্তমান সমাজকে ও ইহার জন্য বম দায়ী ববা যায না। কারণ, এই সমানে 

অথেব গ্োব ছাড| কোন লৌক টিবিতে পাবে না। পদ ইত্যাধ্ি উপলক্ষে 

একপ্রকাব খল্প্রয়োগ করিয়াই চ1দ। 'আদ|য় কবা হয় এবং যিনি দিতে সম্পৃণ 

অসমর্থ তাগার অপমানো এবং দ্বদশার আব অন্ত থাকে লা। 

আবাব বাঙ্গালী সম।জে বাবুগিরি কবা একটি আট। ভিতবে যাহাই 

থারুহক ন। কেন, বাহিবের পবিচ্ছণ দ্বাধা ভিতরেব অজ্ঞত] ঢাঁকিবার একটি প্রথা 

বাঙ্গালী ছাত্রসমাজে বিশেষ প্রচলিত এবং তাহাদের এই ব্যর্থ চেষ্টাব ভাবও 

তাহাদের গিভার উপর । আবার সমান্গে এমন অন্নক ছাত্রও দেখা যাঁয় যাহাব! 

পিতার বহু কষ্ঠোগাঞ্জিত স্কলেব বেগুন দ্বাব আমোদ কিয়] খেডাইতে কুষ্ঠিত 

হয় না। পুত্রকন্তাব সামাজিক বিলাসিতা, অর্থ উপার্জনের প্রাণপণ চেষ্টা যে 
কোন ম।গ্ুবকে উন্মাদ কবিয়। তুলিতে গারে। সমাজের রীতিনীতি, নিয়সশৃঙ্খল। 

বজাঁষ ধাবিতে মধ্যবিন সম্প্রদায়ে লোককে বছু লাঞ্ন। সহ কবিতে হয়। 

বঙমান সমাজে গরীপের এনবীন্স 2েত$ অন্ধোধ নেই, মায়া-মমত। নেই, প্রীত 

নেই, শাথ্পীস! নেই, আছে গুধু জবন্ত স্বাথ্পততা, নির্লজ্জ বিলাদিতা, অসহনীয় 

অও্যাগার | এব বর খেল 7৮ পনীদেব 5তা, মধ্যবিভ সঙ্ষপাযেব জন্য নহে 

এখানে মধযাদভ মপ্রবাঞজেক হন মাচ্ছে লিমন ছুদিশা | 



ভারত ও প্রতিবেশী রাষ্ট্র 
প্রতিবেশী কে? 

যে বিপদে, আপছে, সম্পদে, উৎসবে, সকল সময়ে তাহার পার্বধর্তী জনের 

সহিত থাকে, সেই প্রক্কত প্রতিবেশী। এখন ঠিক এইপ প্রতিবেশী ভারতের 
কি আছে? এত প্রতিবেশি রাষ্ট্রেব মধ্যে ভাবত কি তাহাব সম্ছুঃখে দুঃখী 

খুঁভিয়। পায়? যদ্দিই বা এমন কোন গ্রতিষ্লেী থাকে ভাহ। হইলে ভাবের 
সহিত তাহ।ব সম্পর্ক কি? আব প্রকৃত প্রতিবেশী যাহার! নয় তাহাদেব সহিতই 

ব| ভাঁধতেব সম্পর্ক কি? ভারত কি কাহাকেও দ্বণ) কবে? ভাবত কি 

কাহাবও হিংসা কবে? 

এই এতগুল প্রশ্নের জবা দিতে গেলে প্রথমেই আমাদেব মনে পড়ে 

ভাবের নিক$হম প্রতিবেধ পাকিশডানেব কথ।। এই পাকস্তানে সাঁহতহ 

ভাবতেব সম্পর্ক নিবিড, ইহাব সহিহ আবাৰ ভারতেব আ দায়-ক।,কলায় 

সম্থপ্ধ! এখন এই ভাবত এপাকিস্তান-ছুই স্বতন্ত্র বাটুই আমার হ্বধ্যে কি 

বেখাপাঁত কৰে তাহাই এখানে মূল বিষয়। পাকিস্তানেব বর্তমান অবস্তা এবং 

ভাবতেণ বর্তমান 'অবস্থ1-ঈহার পর্যালোদন। কবিলে দেখ। যম মে এ” বা্ট্রের 

অবস্থা দুই বকম। কয়েক দিন পুবেও পাকিস্তানের অবস্থ। এইপপ ছিল যে 

প্রত্যহ পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রীর পদে নূতন নৃতন লোককে (দখা বাইত। 

খুনোথুনি, মারামাবি পাকিস্তানে নিত্যনৈমা ওক কাধে পাবণঠ হ২য়াছিপ। 
পাকিস্তান চিবকাল 'আমেবিকার সাহাব্গ্রার্থী। আইসেন্হাওয়াব ও ডালেস্ 

ইহছাবা কি অভিসন্ধিতে পাকিস্তানকে সবদ। সাহায্য কাবতে প্রপ্তত তাহ। 

জান! যায় নাই। পাকিস্তানের সহিহ ভাবভের যুদ্ধ লাগাহয়। দিয়! 

আমেরিক| ভাবতের অবশ্থস্ভাথী পক্ষাধলদ্বা রশিয়ার সহিত যুদ্ধ 

লাগাইতে প্রস্থত। যাছাই হউক ভাবত চাঁয় ন| পাকিস্তাণের সহিত বা 

কাহারও সহিত বুদ্ধ করিতে । সে চায় শান্তি, তাহা জাতীয় পতাকায় চিরকাল 

শাস্তির প্রভীক অশোক-চক্্র বিদ্যমান। ভারত চায় ন! পাকিস্তানের সহিত 

তাহার” ধক্রুতা! করিতে ! কিন্ত, যাহাই হউক, অপব দিকে পাকিপ্তানের 

উদীয়মান নবাগত একনায়ক জেনারেল আয়ুব খান মনে মনে কি গুর্ভিসন্ধিব 
ক) ১৯ 



৯০ বজভারতী 

জাল বুনিতেছেন তাহা তিনিই জানেন। তিনি এখন ত্থুপ্রতিষ্টিত, তার ইচ্ছা" 
শক্তির বিরুদ্ধে াইবার ক্ষমত। এখন কোন পাঁকিস্তানবাসীর নাই। এই প্রসঙ্গে 
তীহার হঠাৎ আবির্ভাবের বধ কিছু জানিয়! রাখা দরকার। আদুব খান 

ছিলেন পাবিস্তানের সমরবিভাগের একজন প্রধান পদ্দে প্রতিঠিত। বহাল 

ধরিয়াই পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী [91.87057 01175 বহু অত্যাচার চালাইতে- 

ছিলেন। এইজন্ত পাকিস্তানেব জনসংঘ মির্জার উপর ক্ষুদ্ধ ভাব পোঁষণ 

করিতেছিলেন। এই সময় দেশে চোরাকারবারী গ্রভৃতি বহু কার্ধ চলিতেছিল, 

যাহাব জন্ত দেশে অবাঙকতা চীলতেছিল। এইবপ সঙ্কটময় মুহূর্তে মির্জ! 

হইলেন পদচ্যুত, শুধু পদচ্যুত নয় কারারুদ্ধ। ০০৮৪-য় এখন তিনি তাহার 

অতীত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান প্রভৃতি আকাশ-পাতাল কল্পনা করিতেছেন, এদিকে 

আবু খানের নেতৃত্বে প্রচলিত হইল সমবিক আইন বা জঙ্গী আইন। বন্ধ 

চোরাঁকাববারীকে গ্রেণ্ার কর! হইল। ভারত হইতে মাল আমদানী-বপানী 

সম্পূর্ণ বন্ধ হইল। ভাবছের সহিত পাকিস্তানে শেষ জীণ মায়াব বন্ধনটুকুও 

ছিন্ন হইল । ভারতেও কি প্রর্ূপ সামবিক আইনেব কোন প্রয়োজনীয়ত! 
আছে? মনে হয় আছে, কাব ভাবতেও এরূপ চোবাকারবার প্রভৃতি 

যাবতীয় নিষ্দি কার্ধ কিছু কম হয় না। হবে এখনও পর্যন্ত কমকতাগণের 

মাথায় ্রন্ধপ কোন খেয়ালের উদ্ভব হয় নাই। এখন ভারতও রকেট ছাডিতে 

শিখিয়াছে, মহাশৃষম্ত হইতে আজ কয়েকদিন হইল একটি টেষ্ট রকেট ছা 

হইয়াছে, তবে বাশিয়াব রকেটকে স্পশ কবিতে এখনও বোঁধ হয় কিছু দেবী 
আছে। যাই হটক, ভাবত ও গ1কিস্তানের বাঁছনৈতিক পরিস্থিতি বিভিন্ন 

বকমের। 69, &১ 1109৮ আবার শাঁসাইয়াছেন যে «প্রয়োজন বেধ 

কবিলে তিনি ভাবতেব সহিত যুদ্ধ করিতেও গ্রপ্তত।” এই কথায়, আমাদের 

কর্তাগণ কি ভাবিলেন কেই বা জানে। যাক, ধিনি যাই ভাবুন, আমাদের বাক্স 
আমবা কিয়! যাই । 



“সংগ্রামই জীবন? 
এই পৃথিবী ক্ষর্মময় । এন্থলে কর্মে প্রবাহ চলিয়াছে চিবকাঁল | এক ধর্ম- 

প্রবাছেব অবসান নাই, ইহ1 চিরস্তন ৷ মান্য কর্ম বিনা বর্তমান ধুগে এক হও 

থাকিতে পারে না। কর্সের মধ্যেই উন্নতি হয়। 

কিন্তু মানুষেব এই কর্মপ্রবাহেব মধ্যে বাধা-বিদ্বেব উপল খণ্ড অজ 

বিষ্কমন। এই বাধা-বিদ্ব অতিক্রম করিয়। উন্নতিব পথে অগ্রসর হওয়াই 

কতিত্ব। সেই বাধা-খিঘ্বকে অতিক্রম করিতে হইলে তাহাব সহিত মুখোমুখি 
ধঈাডাইয়। সংগ্রাম কবিতে হইবে, তাঁহাকে সংগ্রামে পবাজিত কবিতে হইবে ঃ 

তবেই হইবে জীবন-যুদ্ধে জয়ী। 

তাই কবি বলিতেছেন, + 
সংসাব-মমরাজণে যুদ্ধ কৰে। প্রাণপণে 

ভয়ে ভীভ হয়ো না মানব, 

কৰে! যুদ্ধ বীর্ষবান যায় যাবে যক্ প্রাণ 

মহিমাই জগতে দুর্লভ ।৮ 

কবি এই সংসাঁবকে যৃদ্ধক্ষেত্ররূপে কল্পন। কনিয়াছেন। আবার আর এক 

ইংরাঞ্ কবি বলিয়াছেন, 
পূ 09019 00 6:98 01000816105 ঠা) 816 £209, 16 18 

00 £9100,১, 

অর্থাৎ খেলায় যেবপ প্রবল বাধ! ন! হইলে খেল! সার্থক নয় সেইরূণ জীবনে 

উন্থতির পথে যদি কোন বাধা না অ!সে। মানুম যদি সহজেই উন্নভিব চবম শীর্ষে 

আরোহণ করে ত]হ। হইলে জীবন বিফল। কাঁবণ, [89 18 0০৮ & 17১6৫ 

0? 7০0৪৪৪--জীবন স্ুখশধ্যা নয়। এখানে প্রতি পদে পদে মানুষ বিপদ দ্বার 

পরিবেষ্টিত হইতেছে। সেইক্ন্ত মান্থুষেব রীতিমত সংগ্রাম করিয়! বিপদ 
এড়াইয়া যাইন্তে হয়। ই'বাঁজীতে একটি কথ। আছে, 

এয] ০£ 010 11669৪৮--যুকে যে যোগ্যতন সেই টিকিয়। থ।কিবে | 

যুদ্ধ করিতে যে অক্ষম তা€!র পতন অনিবার্ধ। সংগ্রামই জীবনকে উতৎপাহ দান 

করে। যতই বাধা-বিভ্বের সহিত সংগ্রাম করিতে হয় ততই মানুষ যেন আনন্দে 

মাচিয়। উঠে। 



২৯২ বঙ্গভারতী 

অর্থাৎ জীবনে উর্তি করিতে হইলে আমাদের দৃঢ়চিতে জীবন-সংগ্রা 
ক্ষেহে ঝপাইয়া! পড়িতে হইবে, সমগ্র বাধ-বিশ্ব ঠেঁলিয়! ফেলিয়! জীবনের 

সী অন্ধকারকে সত্যের আলোকে উদ্ভাসিত ফরিতে হইবে । এবং সেই- 
দিনই জীবন হুইবে সার্ক, আমর! সংগ্রামে সম্পূর্ণ জয়ী হইব। 

শ্রমবিমুখতাই জীবনযুদ্ধে বাঙ্গালীর পরাজয়ের 
প্রধানতম কারণ 

আজ সমগ্র পৃথিবীতে যে সকল জাতি শিক্ষায়, দীক্ষায়, শিল্পকলায় শীর্ষস্থান 
লাভ করিয়াছে তাহারা সকলেই প্রিশ্রমী। তাহাদের ভিহব কোন জ্বাতি- 

ভেদ নাই। প্রধানমন্ত্রী ও জাধাবণ কমচারীও একসঙ্গে কাজ কবিতেছে। 

গ্রত্যকটি নব-নাবী সাঁবাদিন পারশ্রগের পর সুখে, স্বাচ্ছন্দ্যে, তাহাদের অঙ্গ 

গ্রহণ কবে। পবিশ্রম কবে না বলিষ! বাঙালী জাতির আঙ্গ এই অবনতি । 

তাহারা চায় বসির! বধিয়াই অন্নগ্রহণ করিতে |, অলসভাবে বসিয়া বলিয! 

অর্থ উপার্জন কঝিত। 

কিছ্ত বর্তমান যুগে কোন মানুষ বসিয়া খাইতে পাবে ন| তাহাকে কোন ন 
কোন কাজ কবিয়। পাইডেই হইবে । আমাদের এই দুর্ভাগা দেশে কাধিক 

পরিশ্রকে নিতান্ু 'অমর্ধাদাকর খলিয়। বিবেচিত হয়। যাহাবা নিজেদের 

জীবনমৃহ্যু উপেক্ষা কাঁবয়া মাশযেব জন্কা পথঘাট প্রস্তত কবিযাছে, অট্টালিকা 
নিসাণ করিতেছে, স্মৃতিসৌধ রচনা করিতেছে, নিজেদের মাথার ঘাম পায়ে 

ফেলিয়া মান্থষেব সাঁধা বখসবের খাত যোগাইতেছে। তাহাদিগকে আমাদের 

দেশ 'ছোট লোক? বলিয়৷ ঘৃণা কির আর যাহারা ঘরে বসিয়া, আদেশ 

দিয় খালাম হন, »পবের পরিশ্রমের উপর নিজেদেষ সৌভাগ্য গঠন কবেন 

তাহারাই আমাদের এই অধপতিত দেশে দ্র আখ্যা! পান। এই ভদ্র- 

শ্রেণী কায়িক শরম যাহার। করে তাঁভাধিগকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখেন। কিন্তু 

একটু চিত! করিলেই দেখ! যাইবে যে, যাহারা এই কায়িক পরিশ্রম কবে 
তাহাদের জীবন ব্যর্থ নে । এমন একদিন আসিবে যখন তাহাদের প্রভুক্ধ 

সকলক্কে স্বীকাব করিতে হইবে । এই কায়িক পরিশ্রদকারীদের অবজ্ঞা বরা 



দধিসুখতাই জীবনযুদ্ধে বাঁগালীর পরাজয়ের গ্রধানতদ কারণ ২৯৩ 

মে কত বড় অন্ঠায় তাহ! বুষা। উচিত। জগতের উন্নতি করিতে হুইলে, ব্যক্তি 
গত সৌভাগ্োর প্রতিষ্ঠ! করিতে হইলে পবিশ্রমকে খরণ করিয়া! লইতে হইবে । 
বাঙালীকে জানিতে হইবে পৃথিবী নিছক কল্পনাবস্ত নয়, শুধু বুদ্ধিজীবীর স্থান 

-নয়। কল্পনার সঙ্গে কর্মশক্তি, বুদ্ধিব সঙ্গে শ্রমেব সুষ্ঠু মিলনই আঙ্াদিগকে 
উন্নতির পথে লইয়! যাইবে। সাঁজাহান তাহার প্রিয়তমা মহিষীর অনুরোধ রক্ষার 

জন্য পৃথিবীর সপ্তাশ্চর্ষের মধ্যে অন্য তম এক স্মথতিসৌধ নির্মাণের পরিকল্পনা কবেন। 
কিন্ত যে কুশল শিল্পীদের দীর্ঘ ২২ বৎমবেব অক্লান্থ পবিশ্রমের পর শাহজাহানের 

কল্পন। বাস্তবে রূপায়িত হয় তাহাদ্দেব কথা আর কেই বা মনে বাথে? এই 

যে তাঁজমহলের দিব্য সৌন্দর্য যাহ! যুগ যুগ ধবিয়! শাঁহজাহাঁনেব ও মমতাজের 
পুণ্যস্থতি বহন করিষা আনিয়।ছে তাহার কমীগণও আমাদের পুজার । আজ 

আমরা এই দেশ হইতে ৩৪ দিনে ইংল্ও যাইতেছি উড়োজাভাজে চড়িয়।। 

কিন্ত ইহ।ব জন্য কত হাঞ্জাব কমী দ্বিনেব পব দিন অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছে, 

ইহাকে চালাইবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা কবিয়াছে যাহাব গন্য আজ আমরা 

অল্লায়াসে বনু স্থান পবিহ্বণ কবিতে পাবি। কায়িক পবিশ্রম না কবিলে খাস 

গ্রস্ত হয় না, মানুষ দৈনন্দিন জীবক্যাত্রায় অচল হইয়! পডে--ব্যটি ও সমষ্টিগত 

কায়িক শ্রম সমাজ্দেব ও নাক্তিব জীবন-্প্রণাহ "ব্যাহত বাখিতে পারে, 

ইহাকে উত্তবোত্ব উন্নতিব পথে লইয়া যাইতে পাবে। এই সকলের অভাবেই 

বাঙালীর,আঃ এই দুর্দশা । অমবিধুখ "9 পবিশ্রমে অসমর্থ ব্যক্তিব জাতির 
জীবন-সংগ্রমে পবাঁজয় 'অনিবার্ধ। মনীষার, শ্রনসামনো, কর্মকৌশলে বে 
জাঠি বাব্যক্তি যোগ্যতম, সেই ব্যক্তি জাতি উন্নতি চবম বীর্যে আরোহণ 

কলেন। বৈজ্ঞানিক [নম হইতেছে যে ষোগ্যতম এবং পাবিপাশ্বিক অবস্থার 

সহিত মিলাইয়! চলিতে পাবে সেই জযী হইবে । 'মামাদেব দেশে যে নকল 

ক্ষণজন্মা পুকষ, জীবিত ছিলেন ৪ আছেন “3িগাঘ 12] 01109 16598৮ তাহার! 

সকলেই পাবিশ্রমশীল। তবুও বাগালী,উহান আদশ গ্রহণ কবিতে পাবে নাই। 

লক্মীকে করায়ত্ব কবিব!ব জন্য ত্াভাব। দুপ্চন সাঁগৰ জীবন বিপন্ন করিয়া 

উত্তীর্ণ হইয়াছে সেইরূপ আমাদের এই মনে বাঁধিযা! চলিতে হইবে, 19৮92 

1৪ 820190 ৪00 19100: 18 10010002919, মস্তিষ্ক চাঁলন। ও শারীরিক 

পবিশ্রমেব ঘারাই মনুগ্যত্বেব প্রতিষ্ঠ। হয আমাদের মনে বাঁখিতে হইবে। 
মস) চিল গুতা? হত 



সপ্তদশ পরিচ্ছেদ 

পত্র লিখন প্রণালী 
পত্র লিখন আমাদের ব্যবহারিক ও দৈনন্দিন জীবনে একটি অপরিহার্য অঙ্গ। 

পরস্পবের সহিত ভাবেব মাদান-প্রদ্দানে পত্র লিখন আমাদের বিশেষ সহায়ক । 

সাক্ষাৎ আমরা যে ভাবে কথোপকথনে মাধ্যমে আমাদের মনের স্বতঃস্র্ত 

ভাববাঁশিকে প্রকাঁশ কবি, ঠিক সেইভাবে দুবস্থ বন্ধু-বাঁন্ধবের, আত্মীয়-স্বজনের 
ও 'ন্তান্থা বাক্তির সহিত আমব| পত্রেব মাধমে আলাপ-পরিচয় কবিয়া থাকি। 

লোকে মচবাচব যেরূপ ভাষাষ কথাবার্ত। বলিয়া থাকে, পত্র লিথিবাব সময়ও 

অনেকে গ্রায় সেই প্রকারেব ভাষাই ব্যনষাব কবেন। তবে কথা বলিবাব 

সময় আমব শুদ্বান্তা্ধ বা ব্য/কবণগত ভ্রুটিব বিষয় অনেক সময় সজাগ থাকি না 

কিন্তু পত্র লিখিবাব কালে এসব বিষয়ে আমাদেব প্রথব দৃষ্টি থাক! দবক।ব। 
পত্র লিখনে ধর্ণাশুদ্ধি, ন্যাকরণগত ত্রুটি, ভাখেব জড়তা ও অশোভন উদ্দি 

সবথা বর্জন কবিতে হইবে । পত্রেব ভাব ও ভাষা সাবলীল ও স্বতন্যর্ত হওয়া 

দরকার। 

আমাদের দেশে ইণ্বেজী শিক্ষার পুণে খাংলাম পত্র লিখিবাঁ এষ গ্রণ।লী 

প্রচলিত ছিল অধুনা! তাহা পবিবর্তন ঘটিয়াছে। আজকাল বাঁখলা পত্র 

সাধারণতঃ ইংবেজী পত্রেব প্রথান্ধায়ী লিখিতে হয। পুরে পত্রের প্রাবস্তে 

ংস্কৃত ভাষায় আশীবচন ও আঁভবাদন লিখিত হইত, এখন সেই অংশ সংস্কতেব 

পরিবর্ডে বাংলাতেই বচিত হইয়া থাকে । আজকাল পত্রে প্রথম পৃষ্ঠায় 
1শিরোদেশে দক্ষিণ কোণে বে স্থান হইতে ও যে দিনে পর লিখিত হয় সেই স্থান 

ও সেই দিবস স্পষ্ট 'ও সম্পূর্ণবূপে প্রদত্ত হইয়। থাঁকে। 

আজকাল বাঙ্গালায় পত্র লিখিবার সময় গুঞ্জনকে প্রণাম ব। ন্নস্কার, 

কনিষ্টকে আশীবাদ 'ও সমানকে সাব সম্ভাষণ ও যখাবিহিত সক্মান-পুবক্ 1নবেদন 

ব! বিজ্ঞাপন ছ।র1 বক্তব্য বিষয়ে স্5না কব] হয়। কেহ কেহ ইংরাজী বীতিন 

অনুকরণে শুধু “মহাশয়? এপ্রিয় মহাশয় অখব1 সম্ভাধিত থ্যক্তির নামের পূর্বে 

প্রিয়, “জ। ণপ্রতিম' বা গপ্রাণাধিক" প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ পূর্বক পত্রের সুচনা 

কগিয়। থাকেন। 
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এইকপ আরম্তের পর বক্তব্য বিষয় বিশ ও বিশুদ্বভাঁবে লিপিবদ্ধ করা হয়। 

পরিশেষে ইতি "আশির্বাদক”, ইতি “আনির্বাদাকাজ্ষী”, ইতি অন্থগত/, ইতি 
গ্বশংবদ” ব| ইতি “সেবক ইত্যাদি গর লেখকের নামের পূর্নে লিখিয়া প্র সমাপ্ত 
করা হয়। 

পত্রের দুইটি ভাগ আছে। (১) পন্দজেব শিবোনাম! ব। বহির্তাগ এবং 

(২) পত্রের অন্তর্তাগ । ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিব নিকট পত্র লিখিতে এই শিরোনামে 

ও অন্তর্তাগেব প্রথমে ভিন্ন ভিন্ন পাঠ দিতে হয়। 

অষ্টাদশ পবিচ্ছেদ__ 

ছন? ও যতি সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞাতব্য 
9177010] 5 10585 01 1/16055 2170 ৮98558 

ক] শ্বাধাঘাত. যতি, ছন্দ 

বাক্যের প্রকার-ভদ্দি ছুই প্রকাবেব হইতে পাবে--গীষ্ভ এবং পরস্ভ। 

আমব1 সচবী,ব কথোপকথনে যে-ভাবে পদ-শি্যাস. এবং উচ্চাবণ কবিয়] 

থাকি, তাহাকে এগগ্ভ৯ বলে, আব কবিতা এবং গ্ানেব বসনা-ভঙ্গিকে 

-পগ্য১ বলা হয়, যেমন-_ 
«মহাভারতের কথা অমুতের মত মিষ্ট । কাশীবান দান তাহ! বলিতেছেন । 

তা] ধিনি শুনেন, ভিনি পুণাবান্১--গ্চ | 

মহাভারতের কথা অমু্-সমান । 

কাঁণীবাম দাস কহে, শুন পুণ্যবান্ ॥১--পদ্য । 

বাকোব যে প্রকাশ-ভঙ্গিতে নিদিঈ-সংখ্যক 'অক্ষবেব পদে বাগযন্ত্রে 

অল্লাধিক বিশ্রাম হয, এব* তাহাব জন্য বাক্যটি গুমিতে ভ্রীন্তিকন হয়, তাহ!কে 

পছ্ বলে। 

এমহভারতেব কথ। 'অমুঠ সমান। 

কাশীবাম দাস কহে--গুনে পুণাবান্ ০ 

এখনে এমঠাভাঁবতেন কথ।-০১ এই কথ। উচ্চারণ করিয়া বাগ যন্ত্রের বিআাম 



৮০, বঙ্গভারতী 

হইতেছে, তদ্নত্তর মৃত সমাঁন১ এই ছয়টি অক্ষরের গর আবার বিশ্রাম। 
মেইরূপ "কাশীরাম দাম কহে এই আটটি অক্ষরের পর, এবং গুনে 

পুণ্যবান্১” এই ছয়টি অক্ষরের পরে পুনরায় বিশ্রাম হইতেছে । অতএব দেখা 

যাইতেছে যে এস্কলে ৮--৬--৮--:৬, এইকপ নির্দিষ্ট অক্ষরের পৰে বাক্য দুইটির 

মধ্যে বিরাম এবং বাগ স্তরের বিশ্রাম হইভেছে। এই দুইটি অংশে বেশ একটা 
তালেব ব। গতির মিল আছে, এবং গুনিতেও বেশ ভাল লাগে; অতএব 

ইহ] পদ্মু। | 
শুনিতে ভাল না লাগলে এবং যেখানে সেখানে শব্দ ভাঙগিয়! দিলে, গদ্য 

হইবে না। যেমন-_ 

«একদা এক বাঘেব। গলায় হাড ফু॥ 

টিয়াছিল তথন সে। খুব জব ভইল ॥১৮ 

ইহা! পদ্য নহে । 

বাক্যেব মধ্যস্থিত প্র-সমহ উচ্চারণ কবিধাঁব সময়ে পদসমূহেব কোন 'এক 

বিশে অন্দবের উপর যে জোর পড়ে, তাহাকে শ্বালাঘাত বা বেক অথবা! 

বল (40০০0 বা 9৮:08) খলে। 

নিয়ে এই খ্বাসাঘাতুবা ঝোক মোঁট। হবফেব ছ।ব গ্রদশিত হইতেছে। 

(ক) বাঙ্গল! ভাষায় সাখাবণতঃ শন্ষের আছ্য অক্ষবের উপবে ঝোঁক 

পড়ে ; যথা 

এগ্বীছ্ধ » অবলম্বন; রেলগাড়ী ; স্বাধীন ; দেশবনকুক ইত্যাদি । 

(খ) বাঁঙ্গ।ল। ভ।ষায় যেকোনও খাঁক্য, এক বা একাধিক খবমুক্ত কত্বক- 

'গুলি বাক্য-খণ্ডে ৭ পর্বে বিভক্ত ভয় প্রতি পৰের শন্বা্থ সম্পূর্ণ থাকে। 

এইবপ এক-এবটি পর্বে সাধাবণতঃ প্রথম শব্দেব আছ অর্গবে শ্বাসাধাত আসে, 

পর্বস্থিত অন্য শদেব আছ 'মক্ষবে শ্বাপাঘাত পর্ব-মধে/ লুপ হয় ১ যথা” 

€ঙ্গীছকে আমব। | উদ্ভিদ বলি, | কাবণ তাহ। | মাটি ভেদ করিয়| | 
উঠে (১7 এঞকদা এক | বাঁধের | গলায় | হাভ ফুটিষ। | ছিল ॥১$ 

“তোমাকে এখিয়। | আঙ্গ আমাব | সমস্ত দুঃখের | অবসান হইল ॥১ 

ইত্যাদি। 
বাঙ্গাল! বাঁক্যেব প্রতি পর্যেব পবে একটু করিয়! থামিতে পার! যায়, এইবপ 
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থামায় বাগযঙ্্ের বিশ্রী ঘটে, এবং গুনিতেও ভাল লাগে। তবে এইরপ 
বিশ্রাম, সাধারণ কথাবার্তার কালে ঠিক নিয়ম-মত ব। নির্দিষ্ট সময়ে ঘটে ন1। 

পণ্ত পাঠ করিবার সমষে নির্দিষ্ট অক্ষরের পর বাগবস্ত্রের বিশ্রাম হয়। 

এই বিশ্রামকে যতি (58096) বলে। 
নিযলিখিত উদাহরণগুলিতে লম্বা দীভি দিয়! যতিব স্থান নিদেশ করা 

হইয়াছে। 
“মহাভারতের কথা | অমুত-সমান | | 

কাশীরাম দাস কহে, | গুনে পুণ্যবান্॥ | ৮ 

উঠ শিশু, মুখ ধোঁও, | পব নিজ বেশ। | 

আঁপন পাঠাতে মন | করহ নিবেশ ॥১৮ 

-গভীব স্ন্দন বনে | তুমি শ্যামাঙ্গিনী । 

বসি” ন্নপ্ধ বটমূলে | নেত্র নিদ্রাকুল--- | 

শিবে ধরে ফণাচ্ছত্র | কালভুজজিনী' 

অবহেলে পা-খানি- আগ্রহে শালি ॥ | ১ 

ছোট প্রাণ, ছোট ব্যথা । ছোট ছোট দুঃখ কথা । 

নিতান্তই সহজ সরল । | 

সহস্র বিশ্বৃতিণ।শি | গ্রতাহ যেতেছে ভাসি | 

তাঁবি দুষ্চারিটি অশ্রুজল ॥ | ১ 

প্রত্যেক চণেব যে যতি পডে, তাহ। অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ হম । 

একটি 31171 বা অক্ষব উচ্চাথণ কবিতে হইলে যতটুকু সময় লাগে, 
তাহাকে আতা! বা! কাঁল-পরিমাণ অথবা উচ্চারণ-কাল বলে। মাত্রাব 

হিসাব কবিষা পঞ্চ ব1 ছন্দেৰ শ্রেণী-বিভগ করিতে হয়। 

গ্রন্যেক স্বরবর্ণ, স্বাধীনভাবে থাকিলে অথ! বাঞ্জন বর্ণেব পবে থাকিয়! হুদ্ব 

উচ্চারিত হইলে, এক মাত্র! বলিয় গণা হয় ১ এব" দীর্ঘ উচ্চারিত হইলে, ব1 

ইছাব পরে হসস্ত বা সংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ থাকিলে, এই স্বববর্ণ মাত্রা বলিয়া 
গণ্য হয়। 

মাত্রা বা উচ্চারণ-কাল বাঙ্গাল! ছন্দের মূল কথা। একই ছন্দের 
কবিতার মধো বিভিন্ন ছত্রকে নিদিষ্ট সময়েব মধ্যে পাঁঠ করিয়া যাইতে পারা 
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চাই। পাঠ তিন রকম রীতিতে ছয়, তদছদারে বাঙ্গাল! ছন্দের তির্মটা 
রকম, প্রকার বা! ভেদ হয়। যথা" 

[৯] অক্ষরগুলি টানিয়! টাঁনিয়া, কতকট! স্থুব করিয়। পাঠ করা যায়। 

এইক্ধূপ ছনকে ভান-প্রধান বা অক্ষরমাত্রিক ছন্দ বলা যায়। বাঙ্গালা 
ভাষাঙ্র প্রায় সমস্ত বড় বড় বইয়ের ছন্দ এই ধবগের | যথা-_. 

-ঈশ্ববীরে জিজ্ঞাসিল | ঈশ্ববী পাটনী। 
এক দেখি কুলবধূ | কে বট আপনি ॥১ 

[২1 প্রবল শ্বাসাঘাত বা ঝো"ক যেখানে ছন্দেব বৈশিষ্ট্য, সেখানে ছন্দটাকে 

শ্বাসাথাত-প্রধান ছন্দ বলাষায়। 'এই ছন্দে প্রতি ছত্র কতকগুলি পর্বে 
বিভক্ত হয়ঃ এবং সাধাব্ণতঃ প্রতি পরবেধ গ্রথম শন্দেব গ্রথম ক্ষনে গ্রবল 

শ্বাসাধাত থাকে । বাঙ্গাল ছড়ায় ও লোকমুখে প্রচলিত কখিতাঁয় এই 

ছনোব' বিশেষ ব্যবহাৰ আছে, সাহিত্যেও ইহ1 কিছু কিছু পাওয়া যায়। 

উদ্বাহবণ__ 

আকাশ জুড়ে | উল নেমেছে, | সুরমা | ডুবে-ছে | ১ 

এষ্টাচব চুলে | জলেব গুডি | মুক্তো ফলে ছে ॥১ 

[৩] শ্বব্ধবনিক্ষে যেখানে দীর্ঘ বা প্রপারিত কিয়া পাঠ কবিবব বীতি 
আছে, ছবরটি কতকগুলি নিদিষ্ট মাত্রাব পর্বে 'নভক্ত, এপং যেখানে শ্বা'ঘাত 

মোটেই নাই, এরূপ ছন্দকে ধ্বনিপ্রধান ব। মাঞ্রাবৃত্ত ছন্দ বলে। যথা-- 

জন-গণ-মন-ম ধনাযক জয় হে ভাঁবত-ভাগা-শিপাহা ১৮ 

(€ অক্ষবের মাথায় প্রদত্ত) চিহ্ন হপ্ঘ মাত্রা, 'এবং_চিহ্ দা মাত্রার 

পরিচায়ক )। 

নিয়ে সাধারণতঃ তান-প্রধান বা অক্গপমা এব ছনেব কগাঈ বলা হইবে । 

যে পদ্যে কোন নিগিই্ই চনণ্ব শেষেব অক্গবেব সহিত অগব নিধি 

চরণের শেষের অক্ষবেব অন্ত্যানুপ্রা্ বা ধ্বনি-সাম্য অর্থাৎ মিল থাকে, 

তাহ।কে মিত্রাক্ষর ছন্দ (7011)0)0ণ ০.৪ )বলে। যেমন-- 

-অজজুনি চলিয়া যান। ধন্গুকেব ভিতে। 

দেখিয়া সে দ্বিজগণ । লগে ড্জ্ঞাসিতে ১ 



ছন! ও ঘতি অগ্ঘদ্ধে সাধারণ জাতবয ২৯৯ 

"হে বঙ্গ ?* ভাগারে তব বিবিধ রতন). 

ত1 লবে (অবোধ আমি !) অবচে। ক্রি, 

পর-ধন-লোতে মস্ত, করিম ভ্রমণ, 
পরদেশে, ভিক্ষাবৃতি কুক্ষণে আচরি 1১ 

অনেক সময়ে চরণের মধ্যেও ছুই বা ততোধিক যতির শেষ অন্ধবেব ধ্বনি" 

শাম্য থাকে। যেমন-- ্ 

*তখন বোদেব বেলস।। সবাই ছেডেছে খেলা । 

ও পাবে নীরব চখা-চথীর1। 

শালিখ থেমেছে বোপে শুধু পায়বাব খোপে 
বকাঁবকি কবে স-সখীরা 1১ 

কোনও চরণেব শেষ অক্ষবের সহিত অপব কোন চবণেব শেষ অক্ষরের 

অস্ত্যঞগ্রাস, ধ্বনি-সাম্য, বা শিল ন। থাকিলে অমিত্রাক্ষর ছন্দ (31701 

ড6:৪০) তয়। যেমন-- 

“কহিল। বাবেন্দ্ বলী--“ধ্মপথগামী, 

হে বাক্ষস-বাঁজান্রবাজ, বিখ্যাত জগতে 

তুম ।-০কান্ ধমমতে, কহ দাসে; শুনি, 

জ্ঞাতিত্ব। ভ্র।তত্, জাতি--এ সকলে দিল। 

জনাপগ্রলি? শ্্জ বলে, গুণবান্ যদি-- 

পব্গন গুণহীন দ্বঙ্জন তথাশি 

নিগুণ স্বজন, শরেয়ঃ--পর, পব সর্দ|।:১ 

মিত্রাক্ষব ছন্দেষ একাব-ভেদ "মাছে । তাহা মধ্যে প্রধান এইগুলি-- 

পয়ার 

যে ছনের গ্রত্যেক চরণে চতুর্দশ অক্ষব (ব। ষোল মাত্রা) থাকে, এবং অষ্টম 

ও চতুর্দশ অক্ষবে যতি থাকে, তাঁহাকে পয়ার বলে। প্রথম 'মাট অক্ষরে 

আট মাত্র এবং দ্বিতীয় ছয় 'অক্ষণে ছয় মাত্রা ৪ যতিব জন্ত বিআীন ছুই মাত্রা, 

সমস্ত ধবিয়। যোল মাত্র।। যণ।-- 

“বিধঝতী | মহিষীব | সতীনেব মেয়ে-+ 

ধবাতলে | ্বপসী সে | গকলেব চেয়ে ॥১ 



৪৩ ব্গজারতী 

“যমুনার কৃলে সব | যায় মাল! রঙ্গে । 
প্গামলী ধ | বলী” আনপিত অঙজে ।৯ 
“এত দিনে | বুঝিলাম ? | মনেতে ভাবিয়!। 
এ তিন ভূ| বনে--নাই | আপন বলিয়া ॥ 

ভ্রিপদী 

যে ছন্দের প্রত্যেক চরণে তিনটি করিয়া যতি থাকে তাহাকে ভ্রিপদী 

বলে। 

অ্রিপধীর ছুইটি প্রকার-ভেদ আছে--লঘু ত্রিপদ্দী এবং দীর্ঘ ভ্রিপদ্দী । 
ষ্ঠ, দ্বাদশ এবং বিংখ অক্ষরে যতি থাকিলে, লঘু ত্রিপদ্ধী হয়? 

যথা-" 

কৈলাস তুধখ | অতি মনোহর-_ 
কোটী শশী পরকাশ। | 

গন্ধন কিন্নর বক্ষ বিগ্ভাধব 

অগ্নরাশণের বাস ॥১৮ 

-চণ্ভীদান বলে-_- শুন সখাগণ | 

'অপাব যাহার লীল।। | 

রাখাল-মগ্ডুলে। রাখালি কবিয়1 | 

কবে নানামত থেলা ॥ | ১ 

অষ্টম, ষোডএ এব" ষ্ডবি€শ অক্গবে যতি থাকিলে, দীর্ঘ ভ্রিপদ্দী হয়। 

থথা- 
এআ্বিনেব মাঝ|মাঝি_- উঠিল বাজন। বাঁজি'। 

পূজায় সময় এল কাছে। | 

মধু বিধু ছুই 'ভাই | চুটোচুটী কবে তাই" | 

আনন্দে ছু'ছাঁত তুলি নাচে ॥১ 

"যশোর নগব ধাম-- গ্রতাঁপ-আদিত্য নাম। 

মহাবাজ বছগজ কায়স্থ। 

নাহি মানে পাতশায় ] কেহ নাহি আ্বাটে তায়] 

ভয়ে যত ভূপতি দ্বারস্থ ॥১ 



ছল ও মতি সন্ধে সাধারণ জ্ঞাতব্য ৩৪৯১৫ 

। এতিম ত্রিপদীর আধারের উপর প্রস্তুত ভঙ্গ জিপন্ধী ছন্দ আছে। 
বখা। রর নর 

! *৫ওরে বাচ্ছা ধূমকেতু, | মা-বাপের পুণ্যহেতুঃ | 

কেটে ফেল চোরে, | ছাড়ি দেহ মোরে, 

ধর্সের বান্ধব সেতু ॥১ 

চৌপদী 

যে ছন্দের প্রত্যেক চরণে চারিটি করিয়! যতি থাকে, তাহাকে চৌপদদী 
(বা চতুষ্পদদী ) বলে। চৌপদীর লঘু এবং দীর্ঘ এই দুই প্রকার ভে স্কাছে। 

লঘু চতুষ্পদ্দীতে ৬+৮+৬+৬ বা! ছয়েব কম, এইরূপ অক্ষর সমাবেশে 

প্রথম দুই চবণ সম্পুণু হয়। যথ!-- 

-চিবন্ৃথী জন । ভ্রমে কি কখন | (৬+৬) 

ব্যথিত বেদন | বুঝিতে পাবে 11 (৬+৫) 

কি ধাতন। বিষে | বুঝিবে সে কিংস | (৬+৬) 

বু আশিপিষে | ্ংশেনি যাবে ?১॥ (৬+৫) 

«স্জল সঘন | সেন। অগশন। (৬1৯) 

কবিবাঁবে রণ | চলিল। ॥(৬+৬) 

শিবে পরে ভাছ | যত তীবন্দ!জ | (৬+৬) 

স।জ সাঙ্গ সাঙ্গ | বলিল ॥৮ (১+৩) 

দীর্থ চৌপদীতে ৮+৮+৮+৮ বা আটের কম অক্ষব-সংখ্যা ধবিয 

দুইটা চবণ হয়। এতাি্ পাচ অর্ধরের আধ[বেব উপখেও চৌপদী হয। যথা-_ 
“লুটিয়ে? পড়ে ] জটিল জটা, ] 

ঘন পাতায় | গহন ঘটা, | 

হেথা ছোথায় | বখিব ছটা-- | 

পুকুব ধাবে | বট, | 

দশ দিকে | ছড়িয়ে? শাখ৷ | 
কঠিন বাহ | ্মাকা-ঝাকা, | 

স্তব্ধ যেন--আছে আক, | 

শিরে আকাশ | পট ॥১” 



১১ ধারী 
& 

.. একাবঙ্গী ছন্দের শেষে মিলু-যুক্ত ছুই ছত্রে এগারটি করিয়া! অক্ষর আছে। 
যথা-- | , 

“পঞ্চমুখে গায় পঞ্চম তালে। 
নাচয়ে শঙ্কর বাজায়ে গালে ॥ 

নাটক দেখিয়| শিবঠাকুব। 

হাসেন অন্নদা মু মধুব ॥ 

পয়ার, ত্রিপদী এবং চৌপদীকে অবলগ্থন করিয়া আজকাল নানাগ্রকার 

ছন্দে ফবিতা রচন। কবা হইতেছে । এই-সকল কবিতায় অনেক সময় হমন্ত 

ব্যঞ্জন-বর্ণের বান্ুলা থাঁকে, এবং আবন্তেব ক্ষবে ও প্রত্যেক ধতির পবে প্রথম 

অক্ষবে শ্বাসঘাঁত,। বল অথবা ঝোঁক (81988 0080) পডে। পূর্বেই 

উল্লিখিত হইযাছে থে, এইরপ ছন্দকে শ্বাসাঘাত প্রধান ৭ বল-প্রধান ছন্দ 

বলাধায়। নিয়ে ইহাঁব দ্াচবণ দেওয়া যাইতেছে-- 

-্দিনেব আলো! | নিবে এল» | 

জূ'্য ছোবে | ছোবে, | 

আকাশ ঘিঝে | মেধ হুটেছে | 

চীদেব লোভে | লোভে। | 

মেঘেব উপব | মেঘ ক'বেছে, | 

রূঙেব উপব বং, | 

অন্দিবেতে-কানব-ঘণ্ট। | 

বাঞ্জল ঠং)] ঠং॥১ 
«খোকা তাবি | মাঝথানেতে | 

বেভায় ঘুবে, ] 
খোকা থাকে | জগৎ মায়েব | 

অন্গুঃপুবে ॥১, 

€বীবসিংভেব | লিংহশিশু | 
বিগ্বাদাগব | বীব, | 

উদ্বেলিত | দয়াব সাগব, | 

বীর্যে স্বগম্--ভীর ১ | 



ছল ও যতি নস্ধে লাধাযণ জাতব্য : |... ৯. 

সাগরে যে জঙ্গি খাকে | 
কল্পনা! সে নঘ-- | 

চক্ষে দেখে | অবিশ্বাসীর | 

হু'য়েছে প্র | ত্যয়-” 

"ভোর হ'লরে | ফরসা হ'ল, | 

কুটল উষার | ফুল-দোলা, | 
আন্কে। আলোয় | ষায় দেখা ওই | 

পৃন্মকলির | হাঁইতোল! |, | 

-ছিপথান্ | তিন্ দাড়, | 

তিনজন | মালা-_ | 
চৌপব | দিনভর, | 

দেষ দূব | পাল্প। | ০ 

মাত্রাবৃত্ত ছন্দের উদাহবণ-_ 

তোটক 

বাবটা অক্ষব-_ত্ততীয় ষষ্ঠ, নবম, ও দ্বাদশ অক্ষর গত. 
লঘু) যগ! 

ধার ৯ জি আতা বরা জপ আও 

*দ্বিজভাবততোটকছন্াভণে। 

কবিরাজ.কহেযতগৌডজনে1॥১, 

ভুজনপ্রয়াত 
ইহাতেও বারটী অক্ষর, তন্মধো প্রথম, চতুর্থ, সপ্তম ও দশম লঘু হওয়। 

চাঁই। যথা £-_ 
বির পা বার চটি পারার (তর স্ব চর উর ই ০স্পস্প আচার 

মহাকদ্র-রাপেমহাদেবসাঁজে। 

পা রাতে (রাম ওটি খাস খারা উট চোর আরা অর আহার হারা 
ন৮ 

ভভ মন্ত'ভভভ্তম্শিডাঘোরবাছে। 



৩৪৪ ব্তারতী 
এরর রাত আকাম বা জারা রানার বাট রাজারা ররর অর গর [হারা 

লটাপট্জটাজুটুসংঘটুগংগা। 

ছলচ্ছল্টল টুল ক লক্বন্ত রঙা।১ 

তোটক ও তৃজঙ্গ-প্রয়াত প্রভৃতি কতকগুলি মাত্রবৃত্ত ছন্দে সংস্কৃত ও 
প্রাককতেব মত ধরা-বাঁধা নিয়মে, এআ ঈ, উ, এ, প্র, ৩,৯৪১ এবং ছুই 

বাঞ্ধনেব ( অর্থাৎ সংযুক্ত বর্ণের ) অথব1 হস ব্যঞ্জনের পূর্বেকা হরম্থ ত্ববকে, 

দীর্ঘ ধবিয়া পডা হয। এইরূপ ছন্দ গ্রাচীন বাঙাল! কখিতাঁধ কিছু কিছু পাওয়া 
যায়। কিন্তু আধুনিক বাংল! মাশ্রাবৃ্ত ছন্দে সংস্কতেব ছত্রটা বিভক্ত হয়, সেই 
গ্রতোক পর্বের ধ্বন্টাব পরিমাণ সমান থাকে । যথ| | 

“বাবু কহিলেন, | প্ৰুঁঝেছ উপেন” | কবেছি বাগান | খানা ।১, 

এভুঁতের মতন | 0১হ|বা যেমন, | নিবোধ অতি | ঘোব।১ 
মান্রবৃত ছন্দ খ্বাসাঘ,তেব প্রাবল্য অনুভূত হয় না। আধুনিক বাঙ্গালায় 

নান প্রকাবেব মারাবু ছন্দ হইয়। থকে । 

অলঙ্কার 

[1/08735 06 9762018 : £১1118575610725 5200015) 7150591)0) 

১1810109515) 17105 280 11519511015 

সাধারণ কথোশকথনেৰ ভাদাব মত সংল ভাষায় মনের ভাব ধতটা। 

স্বচ্ছন্দ ভাবে কক হাম, তত-ই ভাল। কিন্ত সাহত্যেব ত।যাঁয় (বিশেষ 

করিয়া কাব্যের ভাষায়) বেবল হাথ প্রকাশ কবিলেই হইল না, লোকের 

হদয়গ্রা্ী কবিয়া ভাব গ্রকাশ করিতে হয। ভাষাকে লোঁকৈব খদযগ্রাহী 
কবিতে হইলে, শব্দের এবং অর্থের প্রযোগে বৈচিত্র সম্পাদন করিতে হখ। 
যে উপায়ে শব্দের প্রয়োগ, এবং অর্থের প্রকাশের বৈচিত্র আসে তাহাকে 

অলঙ্কার (68155 ০08 92550) বলে। সোনারূপার গহন! যেমন 

মাগ্ুয়ের দেহেব সৌন্দর্য বাঁডায় বলিয়া “অলঙ্কার নামে কথিত হয়, অনুগ্রাস 
উপম। গ্রভতি শখ অথ প্রয়োগেব রীতিও তেমনি ভাঁষার সৌন্দর্য বাড়ায় বলিয়া, 
এগুলিকে ভাষার “অলঙ্কাঝ বলে। 

ভাষার অলঙ্কার ছুই প্রকারের--শবালক্কার এবং অর্থালঙ্কার। 



ছল ও বতি সহথষ্ধে মাধারণ জাতব্য ৩৪৫ 

[ক] শব্লগার 

খবের প্রয়োগবৈচিত্রের উপর যে অলগ্কার নির্ভর করে, ভাহাকে 

পন্যালক্বি বলে। 

শব্ধালক্কার প্রধানত: তিনটি--অন্ুপ্রাস, ঘ্যর্থ (বা চোষ ) এবং বষক। 

অনুপ্রাস 

(81186575805 ) 

এক-ই ব| এক-জাতীয় “বাঞ্জন-ধ্বনির পুনঃ পুন: আবৃত্তি হইলে, অন্ুপ্রাস 
অলঙ্কার হয় &ি যেমন-- 

“সশঙ্ক লক্কেশ শুব ম্মরিলা শঙ্করে।-” 

“চল চপলার চকিত চমকে করিছ চরণ বিচরণ | 

এরসন1-লোচন, শ্রবণ-বিলাস। 

বচই কুট্বি পদ্ম গোবিন্ধ-বিম্নাস ॥১ 

ঘমক (/১751986) 

একই ধ্বগ্ত/জক শবের পুনরাবৃত্তি হইলে যমক হয়। যথ)-- 

-পাইয়) চবণ-তবি তরি ভবে আশা! 

তরিবাবে সিঞ্ধু ভব, ভব সে ভরস। | 

আট পণে আধ সের আনিয়াছি চিনি। 

অন্ত লোকে তুঁয়। দেয়, ভাগো আমি চিনি ॥ 

ব্যর্থ বা শেষ (25101108519) 

এক-ই শব্ধ একাধিক অর্থে প্রযুক্ত হইলে, ছ্্যর্থ বা ক্লেষ হয়। যেমন-- 

অতিঝড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ । 

কোন গুণ নাছি তার কপালে আগুন ॥ 

কু-কথায় পঞ্চমুখ, কণ্ঠভরা বিষ। ! 

কেবল আমার সঙ্গে ঘবন্ব অহলিশ ॥ 

গঙ্গা! নামে সতা, তাব তরঙ্গ এমনি । 

জীবন-স্বরূপ। সে, ম্বামীর শিরোদণি ॥ 

ভূত নাচাইয়। পতি ফিবে ঘরে ঘরে 1 

২৪ 



৩৪৬ বজগারতী 

দেবী অন্পূর্ণ! যখন সীমান্ঠ স্ত্রীলোকের রাগ ধরিয়। এক পাঁটনীর নৌকায় 
উড়িয়া গঙ্গ। পার হইতেছিলেন, তখন গাটনী তাহার পরিচয় ভিজঞান! করান 
তিনি এই উত্তরটী দিয়াছিলেন। সাধারণ অর্থ হইলে কোনও গোলমাল নাই। 
কিন্তু ভিতরের অর্থ টী ধবিলে দেবীর গ্রকুত পরিচয় পাওয়া যায়। যেযে শখে 

্বর্থ আছে তাহ! এই-- 
অঠিবভ বুদ্ধ-_(১) খুব বুড়া, (২) বীহাঁর অপেক্ষ! পুরাতন আর কিছুই নাই, 

অর্থাৎ শিবরপে কল্পিত আদি পুরুষ পরমেশ্বর | 

সিদ্ধিতে নিপুণ--(১) সিদ্ধিখোর, (২) অষ্ট সিদ্ধি বা অলৌকিক শক্তি 
বাহার আছে। 

কোন গুণ নাহি--(১) গুণহীন, (২) সত্ব রজঃ, তম:--এই ভ্রিগুণের অতীত 

নিগুণ ঈশ্বব। ্ 

কপালে আগুন--€১) হতভাগা, (২) কগালে অগ্নিশ্বরূপ জ্যোতির্ময় তৃতীয় 

নেত্র অথবা চন্ত্রকল1। 

কু-কথায় পঞ্চমুখ--(১) মন্দ কথায় আসক্তঃ (২) যাহাঁব পাঁচটা মুখ বেদ 

উচ্চারণে নিষুক্ত। 

কঠভর। ব্ষ-_€১ যাহার বাক্য বিষের মত কটু, (২) সমুদ্রমন্থনেব বিষ কে 

ধারণ কবায় ধিনি নীলকণঠ। 
দ্বন্ব_-(১) ঝগডা, (২) একীভাব, অভেদোত্মা। 

গঙগ।--(১) কোন বিশেষ স্ত্রীলোক, (২) ভাগীরথী। 

তবঙ্গ--(১) দর্প, জাক, (২1 ঢেউ। 

জীএন-স্বরূপ--€৯) প্রাণেব মত প্রিয়, (২) জলময়ী। 

শিরোমণি--(১) পবমপ্রেয়সী, (২) মস্তক-ভূষণ--পৌব।ণিক কথায় 

মহাদেব গঙ্গাকে মন্তকে দাবণ কবিষাছিলেন। 

পাধাণ-_(১) নিঠুব॥ (২) হিমালয়-_-উদাব পিতা । 

[খ) অর্থালঙ্কার 

যে 'মলক্াবেব দ্বাথ অর্থ বা ভাবের বৈচিত্র সম্পাদিত হয়, তাঁহ!কে 

ছআর্থালঙ্গার বলে। 

অর্থালঙ্কাব গধানতঃ এই গুলি---€ উপমা রূপক, উতৎপ্রেক্ষ।, অতিশয়োক্তি 



ছন্দ ও বাতি সঙ্গ্ধে সাধারগ জাতধা ৩৪%, 

নি্শনা, ৃ্াস্ত, বিভীবনা, ঘাতিরেক, সনামোজি, 'আভাবোক্তি, অর্ধাস্তরস্তাস, 

রিশেযোজি, অপহৃতি, ব্যাজ-স্ততি, অপ্রস্তুত" প্রশংসা, দীগক ১৯ 

| উপমা (91750৩) 
সমগুণ-বিশিষ্ট ছুইটী পৃথক বস্তর সাদৃশ্য দেখাইলে, উপমান অলঙ্কার হয়। 

যেমন-+-বালিকাটি হবিণেব মত ভীক১$ এখানে €বাঁলিকা১ এবং 

“হরিণ” ছুইটী পৃথক বসত; শভীরুতা1১ ইহাদের সমান এপ বা ধর্স। 

ইহাদের সাদৃশ্য বল! হইল, অতএব এখানে উপম1 অলঙ্কাঁব হইল। 
যাহার সহিত তৃলন। কর! হয় তাহাকে উপমান বলে ; যাহাকে তুলন। 

করা হয় তাহাকে উপৃমেয় বলে) আর উপমান এবং উপমেয়েব সমান গুণ বা 
ধর্মকে সামাগ্ বা জাশারণ ধর্ম কহে। পূর্বোক্ত উদাহরণে হরিণ১” 
উপমান, এবালিক।১ উপমেয়, এবং «৫ভীকত।১ সাধাবণ ধর্ম । 

সদৃশ, ন্যায় মত, তুল্য, ধেন, সেরূপ, যথা, সমান” ইতাঁদি শক 

উপমা-গ্োতক । 

"তাকায় তাই বোবাখ মত, মায়ের মুখটাদে 1১৯ 

তাদের শাখায় জটার মত ঝুলে পঙেছে শেগল। যত ।১৮ 

বপক (11৩15721807) 

উপমেয়কে উপমানে সহিত অগ্টিন্নর্ূপে প্রতিপন্ন করিলে, পক হয়। 

যেমন---জ্ঞানন্র্ধ উদ্দিত হইলে 'জ্ঞানান্ধকাঁব দৃবীঠত ভয় | এখানে 

এজ্ঞান১ এবং এঅজ্ঞান১ উপমেয়,। এবং এখুধ ও এঅন্ধকার১ 

উপমান ১ জ্ঞান এবং অজ্ঞানকে যথাক্রমে এহ্ধ্য এবং 

*৫অন্ধকারেব-” সহিত অভেদ প্রতিপন্ন কর] হইযাছে। 

উপমান এবং উপমেয়ের সমাস কবিয়া, কিংবা উপমেধেতে এরূপ” বা 

€স্বরূপ১ শব যোগ করিয়া, অথবা এককে অপরের বিখেয় বিশেষণ কবিয়াঃ 

রূপকের অর্থ প্রকাশ কবা হইয়। থাকে। 

রাপকের উদ্াহরণ-_ 

তখন বংশেব সৌভাগ্যখনী রুষ্ণপক্ষের শেষ কলায় আসিয়। ঠেকিযাঁছে 1১ 

«ও থে আমার শিশিরকণা ও যে কআমাব সাঝেব তাখা ।১ 

*২জগৎ-পাঁরাব!রের তীরে ছেলেব! কবে থেলা ।১ 



নই * বারী 

' উতপ্রেক্ষা (2757৩8,৩০৮1 8168৮86:) 

কোনও বস্বতে অন্তে কোনও পৃথক বন্তর ক্রিয়। বা কর্ণ আরোপ করিলে, 
উুপ্রেক্ষা। অলঙ্কার হয় ঃ 

“যেন বুঝি১.ইত্যাদি শব উতপ্রেক্ষার ভোতক। 
“বর্ষার সন্ধ্যায় আকাশের অন্ধকার যেন ভিজিয়! ভাবি হইয়! পড়িয়াছে১ 

»-এখানে অন্ধকারের উপর বস্তরাদির ধর্ম আরোপ করা৷ হইল । 
-ফেনিল ওই সুনীল জল নাচিছে সাবা বেলা ।১ 
-কুহেলি গেল; আকাশে আলৌ৷ দিল যে পরকাশি' 
ধর্জটির মুখের পানে পাবতীর হাসি ।১ 

২বন্ধাসমীরণে তরুগণ বিহ্গ্দিগকে নিজ নিজ কুলায়ে আগমন বরিধার, 

নিমিত্ত অঙ্গুলি-সঙ্কেত দ্বার। আহ্বান করিল ।১ | 

অভিশয়োক্তি (13572579915) 

উপমেয়ের উল্লেখ ন। করিয়া উপযানকে ( উপমেয়ের স্থানে ) উতল্লখ করিলে' 

'তিয়োক্তি অলঙ্কাব হয়। 

"তাহার মুখ হইতে স্ুধাবর্ষণ হইতেছে ।১ 

“রাও! দুটা ঠোঁটের কাছে মুক্তা আছে ফ'লে।১ 

নিদর্শন (1:81086515065 ০64১0175565) 

তুলনার ছলে অবাশ্তন গুণ ব1 ধর্ম অথব1 অসম্ভব কাঁর্যের আরে!প বণ! 

হইলে, মিদর্শন1 জলঙ্কাব হয়। যেমন-- 

“অমববুলী যাব ভূজবলে 

কাতব, সে ধ্ধরে রাঘব ভিখাঁবী 

বধিল সম্মুখ রণে? ফুল-দল দিয়! 

কাটিল কি বিধাতা শান্সলী তরুববে ?১ 

এখানে বাম কর্তৃক রাখণেব পুত্র বীরবাহু বধের সহিত ফুল-দল দিয়! শিমুল 

গাছ! কাঁটার তুলনা! করা হইতেছে। বস্তবতঃ ফুলের পাঁপড়ী দিয় গাঁছ কাটা! 

যেমন অসস্তব ব্যাপার, সেইক্ধপ রাম কণ্ঠৃক বীরবাছর বধ রাঁবণের নিকট তেমনি 

'অসভ্ভব বলিয়। বোধ হইতেছে। 



ছন্য ও যতি সন্ধে লাধারণ জাতব্য কট 

দৃষ্টাসত (8501 ) 

দুইটি কার্ধের তুলনা করিলে হৃষ্ঠান্ত অলঙ্কার হয়। যথা 

“দেখ দেখ কোটা'লিয়। করিছে প্রহার । 

হায় বিধি চাদে কৈল রাহুর আহার ১১ 

এখানে কোটাল কর্তৃক দুম্বরের প্রহার এবং রাহ কর্তৃক চন্দ্রের গ্রাস--এই 

ছুই কার্ধের তুলন! কর! হইয়াছে। 

লিখতে গিয়ে হীতে-সুথে 

মেখেছ সব কালী, 
নোংর! ধলে তাই দিয়েছি গালি ! 
পৃর্শগী মাথে মসী, 
নোংরা বলুক দেখি ।১ 

সমাসোক্তি (575০7880500) ) 

সমান কা, সমান বৈশিষ্ট্য বা সমান বিশেষণ দ্বার! কোন প্রস্তাবিত বিষে, 
অন্ত বিষয় ব1 বস্তব আরোপ কবিলে, সমাসৌক্তি 'মলক্কাব হয়। 

“হাঁয়রে! তোমার কেন দুষি, ভাগ্যবতি ? 
ভিখারিণী বাঁধা এবে--তুমি বাঙ্গরাণ, 

হরপ্রিয়া মন্দাকিনী আুভগে! তব সঙ্গিণী, 

অর্পেন সাঁগরণকবে তিনি তব পাণি। 

সাগর-বাঁসবে তব তাঁব সহ গতি।১ 

এখানে রাধার এবং বমুনার কাধ, বৈশিষ্ট্য এবং বিশেষণ সমান তাহা দ্বার! 

যমুনা যে রাধা অপেক্ষা! ভাগ্যবতী, ইহারই ইঙ্গিত করা হইতেছে । 

স্বভাবোক্ি 

প্রাকৃতিক দৃশ্ত বা কোনও বস্ত অথবা ঘটনার যথাযথ বর্ণনা করিলে 
বা যোক্তি অলঙ্কার হয়। যথা 

তখন রোদের বেলা, সবাই ছেড়েছে খেলা, 
ওপারে নীরব চখা-চখীরা । 



১৫ ৮ ধ্গারিতা 

শালিখ থেমেছে ঝোঁপে, শুধু পায়রার খোঁপে, 
বকাবফি করে সথাসখীরা ॥-- 

তখন রাখাল ছেলে পাচনী ধুলায় ফেলে 

ঘুমিয়ে পড়েছে বট-তলাতে। 

বাশ-বাগানের ছায়ে একমনে এক পায়ে 

খাড়া হয়ে আছে বক জলাতে 1১” 

ঙ্স পহ্চ,ভি ( (00981777572 ) 

কোন বস্তকে নির্দেশ কবিয়া তাহার শ্বরূপ গোপন করিয়া তাঁহাকে অন্ত 

বস্ত-রূপে প্রতিপন্ন করিলে, অপহৃহ,তি অলঙ্কার হয়। যেমন-_ 

«ও নহে আকাশ, নীল পীরনিধি হয, 

ও নহে তাঁবকাবলী, নব ফেনচয় ঃ 

ও নহে শশাঙ্ক, কুগুলিত ফণিধব ; 

ও নহে কলঙ্ক--তাহে শায়িত কেশব ১» 

এখানে নহে”, নহে» করিষ! প্রকাবান্তবে আকাঁশ এব" সমুদ্রেব মধ্ে 
সা্ৃশ্বই জাপিত হইতেছে। 

ব্যাজজ্ততি (০25) 

নিন্দাচ্ছলে স্ততি বা স্ততিচ্ছলে নিন্দা করিলে, ব্যাজস্তরতি অলঙ্কাব হয়; 
যথা” 

“অতি বড় বুদ্ধ পতি, সিদ্ধিতে নিপুণ । 

কোন গুণ নাই তাব কপালে আগুন। 

কু-কথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠহরা বিষ। 
কেবল আমার সঙ্গে ঘন্দ 'অহনিশ ॥১৮ 

এখানে নিন্দাচ্ছলে শিবেব স্ততি কব। হইতেছে। 



প্রবন্ধ-রচনা 
এপি ১০০সএ ও এ াররা888 ১০০১ ৪০০৪ : ৮২... &_ রিবা ররর 



৩১২ বন্কায়জী 

(সুল ফাইনাল ১৪৫৯) 
0) প্চানার ফেখা, একটি মেনা, €২) বাংলাযেশে পীকাল, €) একি 

ব্রীড়৷ প্রতিযোগিত1, (৪) গঙ্জানদীর আত্মকথা, (৫) “পশ্চাতে রেখেছ যাকে 
সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে। 

(স্কুল ফাইন্ডাল ১৭৫৪) 
(১) নববর্ধ উৎসব, (২) বাঙলার একজন দ্মরণীয় মনীষী, (৩), অআঁধুমিক 

যুগে রেডিওর প্রভাব, (৪) “জীবন বুল্ খায়ুতে নহে--কল্যাণপুত কর্মে । 

€ স্কুল ফাইগ্াল কমপার্টমেন্ট(ল ১৯৫৪ ) 
(১) গ্রন্থাগার, (২) তোমার কুলের একটি তর্ক-সভার বিবরণ, (৩) সংবাদ” 

প্র, (৪) তোমার সর্বাপেক্ষ। প্রিয় গল্পপলেখক, (৫) জীবনের একটি, 
স্মরণীয় দিন । 

(স্কুল ফাইন্তাল স্পেশাল ১৯৫৪) 

(১) একটি গ্রাম্য উৎসব, (২) যে সয় সে রয় (৩) দেশ-জমণের 

উপকাদ্িভী, (৪) বিভ্ত হতে চিত্ত বড়, (৫) তোমার স্কুলের একটি আবৃতি 
প্রতিযোগিতা । 

(কুল ফাইনাল ১৯৫৫) 
€১) ববীন্দ্রনাথ, (২) তোমার জীবনের একটি ম্মরণীয় দিন (৩) বঙগদেশে 

শরতকাল, (৪) “সকলের তরে সকলে আশমর। প্রত্যেকে আমব৷ পরের তরে” | 

(স্কুল ফাইনাল ১৯৫৬) 

(১) বাঙলাদেশের পশুপক্ষী, (২) দেশোক্নতির কার্জে বিজ্ঞানের আবশ্তকত, 

(৩) বনভোজনের বর্ণনা, (৪) “হাস্তসুখে করবো মোর অদৃষ্ঠেরে পরিহাস” । 

(স্কুল ফাইনাল ১৯৫৭) 
(১) তোমার জীবনের আদর্শ, (২) যে-কোন একটি উত্সবের বিবরণ, 

(৩) বুদ্ধের, (৪) সময়ান্বতিত1। 
(স্কুল ফাইদ্াল ১৯৫৮ ) 

(১) দেশ.ভ্রমণের আনন্দ ও উপকারিতা, (২) "জীবে প্রেম করে যেই 
অন, সেইজন পেবিছে ঈশ্বর, (৩) শ্রমের মর্ধাদা, (৪) জাতির একটি 

প্মরীর়পক্ি- 












